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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252901 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
คำสำคัญ : การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้/การศึกษาปฐมวัย 

ว่าท่ีร้อยตรี กิติชัย วงศ์ศิลปกุล: การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
อนาคต (EDFR) ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  มัธย
ฐาน  ฐานนิยม พิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า 

การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 2) ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  3) ด้านการนิเทศ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 4) ด้านสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการประเมิน
พัฒนาการของเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  6) ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ 7) ด้านการพัฒนาบุคลากร 8) ด้านการสร้างความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชน และ 9) ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252901 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : MANAGEMENT OF LEARNING EXPERIENCES PROVISION / EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION 

ACTING SUB LT. KITICHAI WONGSILPAKUL : MANAGEMENT OF LEARNING 
EXPERIENCES PROVISION IN ACCORDANCEWITH EARLY CHILDHOOD CURRICULUM 
B.E.2560 OF SCHOOLUNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PRASERT INTARAK, Ed.D. 

This research aimed to know the Management of Learning Experience Provision in 
Accordance with Early Childhood Curriculum B.E. 2560 of Schools under Bangkok 
Metropolitan Administration. The research methodology used Ethnographic Delphi Future 
Research. The key informants were 21 experts, The instruments for collecting the data 
were unstructured interview and questionnaire. The statistics used in this research were 
Mode, Median, Interquartile range and content analysis. 

The findings of this research shown that: 

Management of Learning Experience Provision in Accordance with Early Childhood 
Curriculum B.E. 2560 of Schools under Bangkok Metropolitan Administration. consisted 
of  9 aspects, namely 1) Planning for learning experiences, 2) Managing learning 
experiences, 3) Supervision, learning experiences, 4) Supporting the use of learning media 
and learning resources, 5) Assessing the child's development in accordance with standards 
and desirable characteristics, 6) Research for the development of child development 
management learning experiences, 7) Personnel development, 8) Building cooperation with 
parents and communities and 9) Supporting learning experiences. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีพันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา  
วังถนอมศักด์ิ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ดร.สมบัติ  เดชบำรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
ท่ีให้ความกรุณาช่วยเหลือและให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการดำเนินการทำวิจัยจนบรรลุผลตามท่ี
มุ่งหวังไว้ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและ
ความกรุณาของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูล ให้ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจนทำให้งานวิจัยสำเร็จลงด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ 
แนวคิด แนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณพี่ น้อง เพื่อนนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษารุ่น 13/1 และ 
13/2 ทุกท่าน เพื่อนร่วมงานโรงเรียนวัดลาดบัวขาว  สำนักงานเขตบางคอแหลม  โรงเรียนวัดอ่างแก้ว          
(จีบ ปานขำ) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ทุกท่านท่ีเป็นกัลยาณมิตรในการทำงาน ให้กำลังใจ 
และสนับสนุน ตลอดจนเอ้ืออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกประการ 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้การอบรมและสั่งสอนและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณ นางปภากร  วงศ์ศิลปกุล  เด็กชายสุรธัช วงศ์ศิลปกุล และเด็กหญิงนวัตถพร วงศ์ศิลปกุล ท่ีคอย
เป็นกําลังใจ สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในการทํางานวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี 

  
  

กิติชัย  วงศ์ศิลปกุล 
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บทที่ 1  
บทนำ 

การศึกษาปฐมวัย (early childhood education) เป็นการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (early 
childhood) วัยต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยสมาคมแห่งชาติ เพื่อการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย (The National Association for the Education of Young Children: NAEYC) 
ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย จะมีโปรแกรมทางการศึกษาปฐมวัย (early childhood 
programs) ท่ีจะจัดบริการให้แก่เด็กวัยดังกล่าวข้างต้น อาจจะเป็นการจัดบริการเป็นบางเวลา (part 
time) หรือเต็มเวลา (full time) ตามการกำหนดเวลาของแต่ละสถานศึกษา การให้บริการแก่เด็ก
ปฐมวัย อาจจะออกมาในรูปแบบ สถานรับเล้ียงเด็ก/ศูนย์ดูแลเด็ก/ศูนย์พัฒนาเด็ก (centers) เป็นการ
เล้ียงดูเด็กในบ้าน (homes) หรือเป็นสถานศึกษาปฐมวัยในรูปแบบของโรงเรียน เมื่อมีการดำเนินการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ส่ิงท่ีต้องตามมา คือ การดำเนินงานบริหารจัดการสถานท่ีแต่ละแห่งท่ีให้บริการ
ในการดูแล และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย1  

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญของประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรในวัยเด็กลดน้อยลงแต่มีประชากร
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึน เด็กช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเด็กท่ีเกิดมาจะต้อง
เป็นเด็กท่ีมีความพร้อมท้ังทางด้านสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์การท่ีเด็กจะเจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพนั้น เด็กจะต้องมีพัฒนาการท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา จึงมีความจำเป็นท่ีเด็กจะต้องได้รับการพัฒนาต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาอย่างต่อเนื่องไป
จนถึงวัยรุ่น โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต2 

การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเริ่มต้ังแต่ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย
ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน และเป็นช่วงวัยท่ีพัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไป
อย่างรวดเร็วท่ีสุดในชีวิต หากเด็กไม่ได้รับการเล้ียงดูและพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อพ้นวัยนี้ไป
แล้ว โอกาสทองของการพัฒนาก็จะไม่หวนกลับมาอีก ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้ังแต่ใน
ครรภ์มารดาจึงไม่ใช่เพียงวาระแห่งชาติอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นวาระการพัฒนาของโลก ดังปรากฏ

 
1 จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. การเปน็ผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.pecerathailand.org/2018/01/307.html/ 
2 ฐิติมา  ชูใหม่. “การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย”, วารสารหัวหินสุขใจไกล

กังวล 1, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) :18 
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ในคำรับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งท่ีประชุมสุด
ยอดสหัสวรรษของสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยผู้นำประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 189 ประเทศ ได้ร่วมกัน
กำหนดเป้าหมายการพัฒนา หนึ่งในเป้าหมายสำคัญด้านเด็กปฐมวัย3 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีให้ผลของการลงทุนท่ีคุ้มค่าท่ีสุดต่อการสร้างรากฐานของชีวิต ท่ีผ่านมามีการ
ดำเนินงานเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันหลายภาคส่วน เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีเริ่มต้นต้ังแต่ปฏิสนธิใน
ครรภ์มารดา จนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จึงมีหลายหน่วยงานท่ี
จัดบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมท้ังการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรม
เล้ียงดูเด็ก ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชนโดยในส่วนของภาครัฐมีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
หน่วยงานหลัก4 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็นตามความต้องการของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับ พ.ศ. 2560 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่หรือ
ส่ิงแวดล้อมตัวเด็กได้รับประสบการณ์ทำให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ฉบับ พ.ศ. 2560 มุ่งให้ผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมท่ีแวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นส่ิงท่ี
ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กได้รับอิทธิพลจากการปฏิบัติตามประเพณีมรดก  และ
ความรู้ของบรรพบุรุษ ค่านิยมและความเช่ือของบุคคลในครอบครัว และชุมชนของ ความเข้าใจและ
การยอมรับสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมตัวเด็ก มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อช่วยให้เด็กได้ได้รับการพัฒนา เกิดการเรียนรู้และอยู่ในกลุ่มคนท่ีมา
จากพื้นฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรื่นมีความสุข เป็นการเตรียมเด็กไปสู่สังคมในอนาคต
กับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นท่ีมีความหลากหลายทางความคิด  ความเช่ือและ
วัฒนธรรม 

การศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน (ศตวรรษท่ี 21) ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดนและ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา ทำให้องค์ความรู้มีการ

 
3 พันธ์ประภา  พูนสิน, นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย. เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2561, 

เข้าถึงได้จาก  https://punaoy.wordpress.com/2018/07/17/นโยบายการพฒันาเด็กปฐมวัย 
4สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564, 

(กรุงเทพ:พริกหวานกราฟฟิก, 2560). หน้า ก   
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ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มพูนข้อมูลได้ตลอดเวลา มนุษย์ในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงจำเป็นจะต้องมี
ความสามารถท่ีจะดำรงชีวิตให้อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นโลกาภิวัตน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
จากความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุท่ีสังคมของมนุษย์เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ท่ีได้กำหนดไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา5  

ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ี
ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมี คุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการ ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้
บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่ง

 
5กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553,( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2553).  

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้
จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว6 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550-
2559 โดยสรุปสาระสำคัญของนโยบายไว้ ดังนี้ ให้พัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี ทุกคนอย่างมีคุณภาพ
และเต็มศักยภาพ มีครอบครัวเป็นแกนหลัก อีกท้ังผู้ท่ีมีหน้าท่ีเด็ก และทุกภาคส่วนของสังคม ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดบริการและส่ิงแวดล้อมท่ีดีเหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพของท้องถิ่นและการพัฒนาเด็ก 
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา ปีท่ี 1) พ.ศ.2555-2559 โดยให้ความสำคัญใน
การเร่งรัดให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องโดยกำหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 เด็กทุกคนได้รับการบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีเป้าหมาย  
สำคัญ คือ 1) เด็กทุกคนในช่วงอายุแรกเกิดถึง 5 ปี หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับบริการด้าน
สุขภาพภายในปี 2559 2) เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 90 มีพัฒนาการตามวัย
ภายในปี 2559  3) เด็กทุกคนในช่วงอายุ 3 ปี ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีความต้องการได้รับ
การพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกรูปแบบ ภายในปี 2559 และ 4) เด็กทุกคนเข้า
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เมื่ออายุครบ 6 ปี ตามพระบัญญัติการศึกษาภาคบังคับภายในปี 25597  
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการโดย กรมวิชาการ ได้ติดตามผลและดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ผล
การศึกษาพบว่า หลักสูตรท่ีใช้กันอยู่แต่เดิม ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ ไม่สามารถสร้างพื้นฐานในการ
คิด สร้างวิธีการเรียนรู้ให้คนไทยมีทักษะในการจัดการ และทักษะชีวิตในการเผชิญปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อ ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาต่อ อีกท้ังหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มี

 
6ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (กรุงเทพฯ : 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2560). 
7สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. “ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้า

ประถมศึกษาปีท่ี 1ตามนโยบายรัฐบาล ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555 – 2559”, พริกหวานกราฟฟิก,  
2555. 
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ปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียน 
มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ และ
ศักยภาพในการจัดการ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนการมีทักษะในการดำรงชีวิต  
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีระเบียบการปกครองตาม
บทบัญญั ติแห่ งพระราชบัญญั ติระ เบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มี ผู้ว่าราชการ
กรุง เทพมหานครมาจากการเลือก ต้ังและเป็น ผู้กำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครและตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษา มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพัฒนาเด็กในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพครบทุกด้าน ท้ังด้านสติปัญญา จิตใจ และ
ทักษะในการดำรงชีวิต จึงมีนโยบายให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” และ “มหา
นครแห่งโอกาสของทุกคน”ขยายการดูแลนักเรียนจาก “อิ่มท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่
โกง”  โดยกำหนดยุทธศาสตร์ มหานครสำหรับทุกคนให้ชาวกรุงเทพมหานคร ทุกคน ทุกชนช้ัน ทุก
อาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานสภาพ อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์เกื้อกูลซึ่งกันและ
กันเคารพซึ่งกันและกันได้รับโอกาสท่ีจะเรียนรู้พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย การศึกษาสำหรับทุกคน ท่ีมุ่งความสำคัญสำหรับการพัฒนามนุษย์ใน 2 แนวทางใหญ่ 
ๆ คือ 1) การกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมและเสมอภาค และ 2) การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)8 

กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นส่ิงท่ีนำทางให้ระบบการศึกษา
ไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็ม
ตามศักยภาพสำหรับประชากรทุกช่วงวัยภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
เป็นพลวัตการศึกษาจึงนับเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ comparative advantage เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลกและ
เป็นกลไกท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงมีความสำคัญอย่างมากกับทุกคน
ใจในการขับเคล่ือนประเทศท่ีแต่ละประเทศท่ัวโลกต่างให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนา
การศึกษาเพราะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา

 
8สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา. รายงานการประเมินผลแผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
จำกัด. (2559). 
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ศักยภาพและขีดความสามารถของมนุษย์ให้มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศท่ีมีท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 219   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร 
ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ต่อการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้แนวทางในการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง 
ปัญหาของการวิจัย 

สังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้มีผู้คนหลากหลายเช้ือชาติปะปนอยู่ในสังคมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
จึงเกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมท่ีเข้ามามีบทบาทต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็กไทย
มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกาย การใช้ภาษา ประเพณี กิริยาท่าทางมารยาทและการ
แสดงออกทางสังคม ซึ่งมาจากการรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตแบบไทยๆ 
ซึ่งแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมหลากหลายของเช้ือชาติต่างๆเข้ามามีบทบาทมากมายในสังคม การปลูกฝัง
ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และ ความเป็นไทยควรได้รับการส่งเสริมในทุกระดับการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 ได้กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 1 มาตรา 7 ระบุว่า“ในกระบวนการเรียนรู้
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้ จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และ

 
9สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรอบทิศทางแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579. กรุงเทพฯ.  2559 
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เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”10 ถือว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญท่ีสุดต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ประเทศ ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรม
นั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของของการธำรงความเป็นชาติไทย การศึกษาศิลปวัฒนธรรมนั้น เป็นแนวทางหลัก
ในการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้
สังคมไทยมีความเข้มแข็งและขับเคล่ือนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน  

การพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นช่วงสมอง
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด การให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังท้ังในด้านการพัฒนา
สติปัญญาและอารมณ์ จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะหล่อหลอมให้เด็กเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรทีมีคุณภาพ
ต่อไปและกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศ
และบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูง11 มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยในยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 3 ได้กำหนดให้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย

 
10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) 

11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.สำนักนายกรัฐมนตรี, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 – 2564,(2560):20 
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พัฒนาเริ่มต้ังแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง (3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี (4) การสร้างความอยู่ดี
มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน12 

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับ
ชุมชน โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในท้ัง 50 สำนักงานเขต มีโรงเรียนท่ีจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ในระดับปฐมวัยจำนวน 429 โรงเรียน ยังมีความ
ต้องการการส่งเสริมความเข้าใจในการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังขาดความเข้าใจซึ่งทำให้การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้นั้นอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้ในหลักสูตร 

จากสภาพและปัญหาท่ีได้กล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่ีเปิดทำการสอน
ในระดับปฐมวัย ดังนั้นจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 จากสภาพความเป็นมาและปัญหาต่างๆข้างต้นผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 
ดังนี้ 
 เพื่อทราบการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อคำถามของการวิจัย 
 ผู้วิจัยจึงได้กำหนดข้อคำถามการวิจัยครั้งนี้ไว้ คือ 
 การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
 

 
12 สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580,(2561):7-8 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เกี่ ยวกับ ห ลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ .ศ.2560 การจัดการศึกษาปฐมวัยของ
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ แนวคิดการวิจัยอนาคตด้วย
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาคำตอบการ
บริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ มาประกอบ
เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย  

เอกสารงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
2.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กรุงเทพมหานคร 
3.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
4.ทฤษฏีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
5.การบริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
6.แนวคิดการวิจัยอนาคตด้วย
เทคนิคEDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) 

 
 

การบริหารการจัด
ประสบการณ์การ

เรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พ.ศ. 
2560 ของ

โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 

การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค 
EDFR รอบที่ 2 

การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค 
EDFR รอบที่ 3 

การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค 
EDFR รอบที่ 1 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  หมายถึงการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์และ
การจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในห้องเรียนให้กับเด็กปฐมวัย โดยให้ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเล่น การลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ครบทุกด้านท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

 2. สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีหน้าท่ีจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ของกรุงเทพมหานคร  

 3. การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง การดำเนินการ การวางแผน การอำนวยการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การนิเทศ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน การสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยวิจัยเรื่องการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้แบ่งกรอบ ในการศึกษาค้นคว้าแบ่ง
ออกเป็น  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทฤษฏี การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัย การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แนวคิดการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำเสนอตามลำดับหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีให้ผลของการลงทุนท่ีคุ้มค่าท่ีสุดต่อการสร้างรากฐานของชีวิต ท่ีผ่านมามีการ
ดำเนินงานเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันหลายภาคส่วน เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีเริ่มต้นต้ังแต่ปฏิสนธิใน
ครรภ์มารดา จนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จึงมีหลายหน่วยงานท่ี
จัดบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมท้ังการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรม
เล้ียงดูเด็ก ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชนโดยในส่วนของภาครัฐมีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
หน่วยงานหลัก 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดย
ได้แต่งต้ังคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552 -
2561) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย  (พ.ศ.2560-2564) นำ ไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญ
สำหรับเด็กในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความสอดคล้องและ ทันต่อการเปล่ียนแปลงทุกด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยควรมีส่วนช่วยให้เด็กเกิด
พัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี  สถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนด เป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย 
สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
อนาคต ตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 1223/2560 เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ท่ีได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำ หลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดทำขึ้นโดยยึดปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
วิสัยทัศน์ หลักการ บนพื้นฐานแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยสากล และความเป็นไทย 
ครอบคลุมการอบรมเล้ียงดูการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็ก ตลอดจนเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิต ให้แก่เด็กและมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ด้วยความ
ร่วมมือของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบครัว ชุมชน สังคม และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย สู่การสร้างคนไทยท่ีมีศักยภาพในอนาคต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พัฒนาขึ้นมา
โดยอาศัยแนวคิด13 ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องในตัว
มนุษย์เริ่มต้ังแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิตท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ พัฒนาการของเด็กจะมีลำดับ
ขั้นตอนในลักษณะเดียวกันตามวัยของเด็ก แต่อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการผ่าน
ขั้นตอนต่างๆ ของเด็กแต่ละคนอาจแตกต่างกันได้ โดยในขั้นตอนแรกๆ จะเป็นพื้นฐานสำหรับ
พัฒนาการขั้นต่อไป พัฒนาการประกอบด้วย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่ง
พัฒนาการแต่ละด้านมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันรวมทั้งส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ 
การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เป็นการคำนึงถึงความสมดุลและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กให้
ครบทุกด้าน ในการดูแลพัฒนา และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กต้องไม่เน้นท่ีด้านใดด้านหนึ่ง 

 
13 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี 
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2561),4 
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จนละเลยด้านอื่นๆ ซึ่งในแต่ละด้านของพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีต้องการการส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต และมีพัฒนาการสมวัยอย่าง
เป็นลำดับข้ันตอน 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการทำงานของสมอง สมองของเด็กเป็น
สมองท่ีสร้างสรรค์และมีการเรียนนรู้ท่ีเกิดขึ้นสัมพันธ์กับอารมณ์ สมองเป็น อวัยวะท่ีสำคัญมากท่ีสุด
และมีการพัฒนาต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยในช่วงนี้เซลล์สมองจะมีการพัฒนาเช่ือมต่อและทำหน้าท่ี
ในการควบคุมการทำงานพื้นฐานของร่างกาย สำหรับในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 3 ปี จะเป็นช่วงท่ีเซลล์
สมองเจริญเติบโตและขยายเครือข่ายใยสมองอย่างรวดเร็ว โดยปัจจัยในการพัฒนาของสมอง 
ประกอบด้วย พันธุกรรม โภชนาการ และส่ิงแวดล้อม สมองจะมีพัฒนาการท่ีสำคัญในการควบคุมและ
มีผลต่อการรียนรูู้้ ความคิด จินตนาการ ความฉลาด และพัฒนาการทุกด้าน การพัฒนาของสมองทำ
ให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าวัยใด 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นและการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นเป็นกิจกรรมการแสดงออกของ
เด็กอย่างอิสระตามความต้องการ และจินตนาการสร้างสรรค์ของตนเอง เป็นการสะท้อนพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กในชีวิตประจำวัน จากการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ บุคคล และส่ิงแวดล้อม
รอบตัว การเล่นทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายและส่งเสริมพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก การเล่นของเด็กปฐมวัยจัดเป็นหัวใจสำคัญของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ซึ่งการเล่นอย่างมีความหมายเป็นเครื่องมื อในการเรียนรู้ขั้น
พื้นฐานท่ีถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ขณะท่ีเด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้
ไปพร้อมๆ กันด้วย จากการเล่นเด็กจะมีโอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ใช้ประสาทสัมผัส
และการรับรู้ ผ่อนคลายอารมณ์และแสดงออกถึงตนเอง ได้เรียนรู้ ความรู้สึกของผู้อื่น เด็กจะรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสสำรวจ ทดลอง คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วย
ตนเอง การเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม บุคคลรอบตัว และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ก้าวหน้าไปตามวัยอย่างมีคุณภาพ 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการคำนึงถึงสิทธิเด็ก การสร้างคุณค่า และสุขภาวะให้แก่เด็กปฐมวัยทุกคน
เด็กปฐมวัยควรได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกันทุกคน โดยมีสิทธิในการอยู่รอด 
สิทธิได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านพัฒนาการ และและสิทธิการมีส่วนร่วมตามท่ีกฏหมายระบุไว้  
 6. แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูควบคู่การให้การศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนา
เด็กบนพื้นฐานของการอบรมเล้ียงดูควบคู่กับการให้การศึกษา หรือการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนอย่างเป็นองค์รวม 
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 7. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยท่ีเรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย เป็นหน้าท่ีของผู้สอนต้องวางแผนโดยบูรณาการท้ังวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา ดนตรี และการเคล่ือนไหว คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย และศาสตร์
อื่นๆ โดยไม่แบ่งเป็นรายวิชา แต่จะมีการผสมผสานความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติของแต่ละ
ศาสตร์ในการจัดประสบการณ์ 
 8. แนวคิดเกี่ยวกับส่ือ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถนำ
ส่ือเทคโนโลยี และการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มาสนับสนุนและเสริมสร้างการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยได้ โดยส่ือเป็นตัวกลางและเครื่องมือเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้  
 9. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยยึด 
วิธีการสังเกตเป็นส่วนใหญ่ เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องและสอดคล้องสัมพันธ์กับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้รวมท้ังกิจกรรมประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก สำหรับการส่งเสริมความก้าวหน้า และช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อพบเด็กล่าช้าหรือมี
ปัญหาท่ีเกิดจากพัฒนาการและการเรียนรู้ 
 10. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และชุมชน การพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก 
 11. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทย และความหลากหลาย 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
เด็กสู่อนาคต เด็กเมื่อเกิดมาจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับอิทธิพล 
จากการปฏิบัติแบบด้ังเดิมตามประเพณี มรดก และการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแล้ว 
ยังได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ ค่านิยม และความเช่ือของบุคคลในครอบครัวและชุมชนของแต่ละ
ท่ีด้วย 
 จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูต้องศึกษาหลักการของหลักสูตร
ให้เข้าใจเพราะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
จำเป็นต้องยึดหลักการการอบรมเล้ียงดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องคำนึงถึงความสนใจและ
ความต้องการของเด็กทุกคน ท้ังเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมท้ังการส่ือสาร การเรียนรู้ สำหรับ
เด็กท่ีมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ บุคคลท่ีไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรือเด็กท่ีไม่มีผู้ดูแล เพื่อให้
เกิดการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลกัน โดยผ่านการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายบูรณาการผ่านการเล่น
และกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรง ผ่านทางประสาทสัมผัสท้ังห้าท่ีมีความเหมาะสมกับวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เล้ียง หรือบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษากับเด็ก เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสในการพัฒนา
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ตนเองตามลำดับขั้นของการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตเป็นคนดีและคน
เก่งของสังคม สอดคล้องกับธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความ
เช่ือทางศาสนาท่ีตนเองนับถือ สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน และ
สังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยท่ีสะท้อนให้
เห็นความเช่ือพื้นฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้ังแต่อายุแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ โดยเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม การคำนึงถึงความสมดุลและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
ในการอบรมเล้ียงดู พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ท่ีผู้สอนต้องยอมรับความแตกต่าง
ของเด็ก ปฏิบัติต่อเด็ก แต่ละคนอย่างเหมาะสม โดยผู้สอนให้ความรัก ความเอื้ออาทร มีความเข้าใจ
ในการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 

การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม บน
พื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตาม
วัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความ
รัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ14 
วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดวิสัยทัศน์ท่ีสะท้อนให้เห็นความ
คาดหวังท่ีเป็นจริงได้ในอนาคต ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ผ่านประสบการณ์ท่ีเด็กปฐมวัย
เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย 
และสำนึกความเป็นไทยและทุกฝ่ายท้ังครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน
ร่วมมือกันพัฒนาเด็ก ดังนี้ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
14 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. (กรุงเทพ:โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560), 2. 
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เป็นคนดีมีวินัย และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว 
ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก15 

 
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เพราะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย จะต้องยึดหลักการอบรมเล้ียงดูควบคู่
กับการให้การศึกษา โดยต้องคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคน ท้ังเด็กปกติ เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมท้ัง
การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือเด็กท่ีมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กพัฒนาทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่น และกิจกรรมท่ีเป็น
ประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วย
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เล้ียงดู หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กแต่ละคน ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้น
ของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เป็นคนดีของ
สังคม และสอดคล้องกับธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ ทาง
ศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิเด็ก โดยความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ดังนี้ 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
2. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมี

กิจกรรมหลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการ
พักผ่อนเพียงพอ 

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 

5. สร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษา
กับ พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 
15 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบ
การศึกษาระดับปฐมวัยแล้ว โดยจุดหมายอยู่บนพื้นฐานพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา ท่ีนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี 
และสภาพท่ีพึงประสงค์ดังนี้ 
 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
 2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
 3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย  และอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
การจัดประสบการณ์ 

การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ผ่านการเล่น การลงมือกระทํา จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็น
รายวิชาโดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 

1. หลักการจัดประสบการณ์ 
1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 

อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
  1.2 เน้นเด็กเป็นสําคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 

1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอยางต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมท้ังนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

1.5 ให้พ่อแม่่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
2. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
2.1 โรงเรียนจัดแนวทางการจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการกิจกรรม 6 หลักเป็น

แนวทางหนึ่งในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการท่ีมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของการจัดประสบการณ์
ในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการจัดประสบการณ์ในระดับ
ปฐมวัย ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และมีความสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้
ของสมอง คือ  
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กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับส่ือและเครื่องเล่นหรือมุมประสบการณ์
อย่างอิสระโดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็กท้ังเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม ในมุมบ้าน มุมเสริมสวย มุมหนังสือ มุมบล็อก เครื่องเล่นสัมผัส มุม
วิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา 

กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์
ภาพ การร้อย การประดิษฐ์หรือวิธีการอื่น ๆ ท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์ 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
อย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คําคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะหรือ อุปกรณ่์อื่น ๆ มา
ประกอบการเคล่ือนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การทํากิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะช่วยให้เด็กเรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได้ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาการทักษะการเรียนรู้ ฝึก
การทํางานและอยูร่วมกันเป็นกลุ่มท้ังกลุ่มยอยและกลุ่มใหญ่โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่าง ๆเช่น สนทนา 
อภิปราย เล่านิทาน สาธิตทดลอง ศึกษานอกสถานท่ี เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง  เล่นเกม ท่องคํา
คล้องจองประกอบท่าทาง 

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลัง
เคล่ือนไหวร่างกาย และแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคน
เป็นหลัก ส่ิงท่ีเด็กเล่น เช่น การควบคุมท่าทาง การเดิน การวิ่งแข่ง การเล่นกระบะทราย การเดินทรง
ตัวบนแผ่นไม้ เพื่อสร้างสมองให้พร้อมสําหรับการใช้งานในวัยถัดไป 

กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็ก
สามารถเล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จํานวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นท่ีหรือระยะเช่น เกมจับคู่ เกม
แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลําดับ โดมิโน ภาพตัดต่อ 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นขึ้นอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิม
ท่ีเด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะได้รับ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมท้ังการยอมรับในวัฒนธรรมและภาษา
ของเด็กมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้มีความสุข และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก ในสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ปลอดภัยอากาศสดช่ืน ผ่อนคลายไม่เครียด มีโอกาสได้ออกกำลังกาย
และพักผ่อน มีส่ือวัสดุอุปกรณ์ มีของเล่นท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยให้เด็กมีโอกาสได้เลือกเล่น 
เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกท่ีเด็กอยู่ รวมทั้งพัฒนาการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอีกด้วย ส่ิงสำคัญใน
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การจัดประสบการณ์ คือ การยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับวัย ความสนใจ ความต้องการความแตกต่างระหว่างบุคคลในบรรยากาศท่ีอบอุ่นต่อการเรียนรู้ โดย
ใช้การบูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลายเป็นประสบการณ์ตรงท่ีเด็กมีโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
มาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
จำนวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย พัฒนาการด้านร่างกาย 2 มาตรฐาน พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ 3 มาตรฐาน พัฒนาการด้านสังคม 3 มาตรฐาน และพัฒนาการด้านสติปัญญา 4 มาตรฐาน 
กำหนดตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ และ มีการกำหนดสภาพท่ีพึงประสงค์ซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยท่ี
จำเป็นสำหรับเด็กทุกคนบนพื้นฐานพัฒนาการหรือความสามารถในแต่ละระดับอายุ อีกท้ังนำไปใช้ใน
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เพื่อกำหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก นอกจากสภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีกำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้สอน
จำเป็นต้องทำความเข้าใจพัฒนาการของเด็กอายุ 3 - 6 ปี เพื่อนำไปพิจารณาจัดประสบการณ์ให้เด็ก
แต่ละวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อนำข้อมูลไปช่วยพัฒนาเด็กให้เต็มตามความสามารถและศักยภาพหรือช่วยเหลือเด็กได้
ทันท่วงที ท้ังนี้  ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การอบรมเล้ียงดู และประสบการณ์ ท่ี เด็กได้รับ16 
ประกอบด้วย 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานท่ี 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
  มาตรฐานท่ี 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  
และประสานสัมพันธ์กัน 

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานท่ี 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานท่ี 4 ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
  มาตรฐานท่ี 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 

 
16 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี, 
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2561),14. 
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  มาตรฐานท่ี 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานท่ี 7 รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  มาตรฐานท่ี 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ  
              สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
                                          ประมุข 

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานท่ี 9 ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานท่ี 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานท่ี 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานท่ี 12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา 
                                          ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีกำหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์
สำคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ประสบการณ์สำคัญ ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนนำไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 
  1.1 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาท ในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย 

  1.2 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษ
เฉพาะ ท่ีเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1.3 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้
ทางสังคม เช่น การเล่น การทำงานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
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  1.4 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับรู้และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บุคคลและส่ือต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวและมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 2. สาระท่ีควรเรียนรู้ 
  สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีนำมาเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้
เด็กเกิดแนวคิดหลังจากนำสาระท่ีควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ี
กำหนดไว้ ท้ังนี้ ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย 
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ท้ังนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
  2.1 เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ 
การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมท้ังการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำส่ิงต่างๆ ด้วยตนเองตามลำพังหรือกับ
ผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทท่ีดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
  2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ท่ีเด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน สถานท่ีสำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ 
  2.3  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ ลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจำวันท่ีแวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และการรักษาสาธารณสมบัติ 
  2.4 ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายใน
ชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้ จักช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
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ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การ
คมนาคม เทคโนโลยีและการส่ือสารต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

3.การจัดกิจกรรมประจำวัน 
 กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 3 ปี - 6 ปีบริบูรณ์ สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมประจำวันได้หลาย
รูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และ
อย่างไร ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการ
นำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ท่ีสำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจำวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
  3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
   1. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย
ของเด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น วัย 3-4 ปี มีความ
สนใจประมาณ 8-12 นาที วัย 4-5 ปี มีความสนใจประมาณ 12-15 นาที วัย 5-6 ปี มีความสนใจ
ประมาณ 15-20 นาที 
   2. กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิดท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที 
   3. กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที 
   4. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรม
ท่ีใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมท่ีใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ท้ังนี้ กิจกรรมท่ีต้องออกกำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกกำลังมากนัก 
เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
 
 
 
  3.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน 
  การเลือกกิจกรรมท่ีจะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ท่ีสำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงการ
จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
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   3.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว 
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคล่ือนไหวในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคล่ือนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี 
   3.2.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา 
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   3.2.3 การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีนับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
   3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี 
แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตร
ประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมท้ังระมัดระวัง
อันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร 
พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ 
   3.2.5 การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานท่ี เล่น
เกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและสร้างขึ้นงาน และทำกิจกรรมท้ั ง
เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 
   3.2.6 การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาส่ือสารถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์โดยสามารถต้ังคำถามในส่ิงท่ี
สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่ง
ปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา ท้ังนี้ต้องคำนึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็ก
เป็นสำคัญ 
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   3.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้
เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมร์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ำ เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ปกติท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลท่ีได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนำมาจัดทำสารนิทัศน์หรือจัดทำ
ข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลท่ี
สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด 
ท้ังนี้ ให้นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และ
ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
 1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 2. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 3. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี  
 หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
 5. สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
 สำหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 3-6 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก
พฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
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การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแห่ง
วางแผนหรือกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด สถานศึกษาต้อง
คำนึงถึง วิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

1. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
  สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาต้องเช่ือมโยงมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น 
การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 2.การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการสำคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและกระจายอำนาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
จำเป็นต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 
 จากการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีมีความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตราท่ี 54 วรรคสอง ซึ่งกล่าวถึง รัฐต้อง
ดําเนินการให้้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 
2580) ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย ให้การสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็ก
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ต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 
ท้ังนี้มีการแบ่งโครงสร้างของหลักสูตรออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ต้ังแต่แรกเกิด – 3 ปี เป็นช่วงของแนว
ปฏิบัติการอบรมเล้ียงดู ตามวิถีประจำวันของเด็ก จัดขึ้นสำหรับ พ่อ-แม่และผู้เล้ียงดูใช้เป็นแนวทางใน
การอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ และช่วงอายุ 3 – 6 ปี เป็นการจัดการศึกษาใน
ลักษณะการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา ซึ่งเด็กจะได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สามารถจัดการศึกษาได้ เช่นเดียวกับการจัด
การศึกษาของรัฐ เมื่อกรุงเทพมหานครจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 12 กำหนดให้ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  ดังนั้น
กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถจัดการศึกษา โดยหลักการในการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายว่าด้วยกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บททาง
การศึกษาของประเทศ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การจัดการศึกษาต้องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่ายท้ังนี้ 
จะต้องจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์สังคม หรือ
ความบกพร่องทางการส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ให้มี
สิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ คำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ประวัติสำนักการศึกษา 
 กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษา ต้ังแต่เริ่มสถาปนาในปี พ.ศ. 2515 ตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 โดยรวมการปกครองทุกรูปแบบเข้า
ด้วยกัน และโรงเรียนได้รวมอยู่ในสังกัดเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2517 ได้จัดต้ัง “สำนักการศึกษา” โดย
รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร  
 ท่ีต้ังของสำนักการศึกษาในปัจจุบัน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาจากสถานท่ีราชการเดิม คือ 
“สำนักงานเทศบาลนครธนบุรี” บริเวณปากคลองสานฝ่ังซ้าย ท่ีจรดแม่น้ำเจ้าพระยา เลขท่ี 869 ถนน 
ลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ระบบบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร จัดในลักษณะของสายการบังคับบัญชา ซึ่งมีผู้บริหาร คือ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และโรงเรียน ตามลำดับ โดยมี
สำนั กการศึกษาเป็น ฝ่ายอำนวยการหรือหน่ วยงาน ท่ีปรึกษาส่งเสริมสนับสนุน ในระดับ
กรุงเทพมหานคร และฝ่ายการศึกษาเป็นส่วนราชการท่ีทำหน้าท่ีเช่นเดียวกันในระดับสำนักงานเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท่ีปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ---------
-- 

---------
-- 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

สำนักอื่นๆ สำนักการศึกษา 

สำนักงานเขต 

ฝ่ายการศึกษา 

โรงเรียน 

 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2 โครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร 
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ภารกิจตามโครงสร้างของสำนักการศึกษา 
 สำนักการศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญ
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทำและพัฒนาแผนการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สำนัก
การศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 8 ส่วนราชการ กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. สำนักงานเลขานุการ  มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการท่ัวไปของสำนัก
การศึกษา งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคลและงานด้านสวัสดิการของ
ข้าราชการสามัญและลูกจ้าง งานนิติกรรมและสัญญา งานสิทธินักเรียน งานบริหารศูนย์สิทธิเด็ก
นักเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานก่อสร้าง 
การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของสำนัก งานกิจกรรมพิเศษ และงานท่ีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่  มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
กรุงเทพมหานครและลูกจ้างในสถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง 
การโอน ย้าย การขอกลับเข้ารับราชการ การเล่ือนตำแหน่งและระดับเงินเดือน การกำหนดกรอบ
อัตรากำลังข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่ง การดำเนินการทางวินัย การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การจัดทำ
และรักษาทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบ
และการเสนอผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู การประชุม อ.ก.ก. ข้ าราชการครู และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. กองคลัง  มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง การรวบรวมและ
จัดทำคำของบประมาณประจำปีของสำนักการศึกษา การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบฎีกาทุก
หมวดรายจ่าย ท้ังงบประมาณกรุงเทพมหานคร งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินนอก
งบประมาณ การรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน  พร้อมรายงาน
ประจำวันทางการเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนคุมรายงานรายรับ -รายจ่าย เงินทางการบัญชี
ตามคู่มือบัญชี การพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ติดตามรวบรวมรายงานในด้านการคลังของสำนักการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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 4. หน่วยศึกษานิเทศก์  มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ 
ตรวจสอบ สร้างกลไกเพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมท้ังนิเทศเพื่อแนะนำส่งเสริม การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพ 
ตลอดจนปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา   มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา กำหนดกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ ส่งเสริม
และสนับสนุนงานด้านนโยบายและแผนการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือใน
ประเทศและต่างประเทศ การวิจัยทางการศึกษา งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ งานด้านการ
พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านประเมินผลการจัดการศึกษา และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอน จัดระบบและควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา จัดต้ังศูนย์วิทยบริการ และบริการด้านส่ือการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ จัดระบบสารสนเทศด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การประเมินติดตามผล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

7. สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการ

พัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการ 

กำหนดและพิจารณาหลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา การจัดการพัฒนา ฝึกอบรม ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              

พ.ศ. 2547 ตามนโยบาย ความจำเป็น และการพัฒนาฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านการบริหารงาน

ลูกเสือและยุวกาชาด รวมท้ังการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา ดูงาน การเดินทางไปราชการ การบริหารกองทุนพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง     

8. กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน มีหน้าท่ี การจัดทำแผนและหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ 

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครอง

สิทธิเด็ก การดำเนินการเกี่ยวกับงานสุขภาวะสุขภาพนักเรียน การดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรม
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นักเรียนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน การดำเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน 

การประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การดำเนินการรับถ่าย

โอนโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์และประมาณการจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน

ล่วงหน้า การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา การตรวจสอบวุฒิ

การศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ การจัดทำประกาศส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาภาคบังคับการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ ในเกณฑ์การศึกษาภาค

บังคับ การดำเนินการรับนักเรียนจากหน่วยงานภายนอก เด็กเรียนร่วม เด็กพิเศษและนักเรียนท่ีไม่มี

หลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย การประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย

ทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนท่ีมีปัญหาหรือประสบปัญหาด้านต่าง ๆ การดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 

การส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะและทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในระดับชาติและนานาชาติ ปฏิบัติ

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย17 

วิสัยทัศน์สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 “สำนักการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 

1. เป็นองค์กรท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ มี
คุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับชาติ และระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ และ
ทักษะในการบริหาร การจัดการความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ 

3. จัดการศึกษาโดยให้สังคมมีส่วนร่วมท้ังของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรเอกชน
อื่นๆ 

4. กำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 

 
17 กรุงเทพมหานคร, การแบ่งส่วนราชการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สืบค้นเมื่อ 25 

กันยายน 2561 จาก http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation/page/sub/10119/ 
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ข้อมูลสถิติที่สำคัญ 
 กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 437 โรงเรียนกระจายในพื้นท่ี 
50 สำนักงานเขต ต้ังแต่ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนเรียนร่วม (เด็กพิเศษ) มีโรงเรียนท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจำนวน 429 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำนวน 109 
โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 โรงเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 6 โรงเรียน
และโรงเรียนท่ีเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)จำนวน 121 โรงเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 
2561) 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามระดับช้ัน 

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้น 

 
ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียน  
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 21,268 20,367 41,635 1,841 
อ.1 10,105 9,769 19,874 908 
อ.2 11,163 10,598 21,761 933 
ประถมศึกษา 98,743 91,982 190,725 6,399 
ป.1 15,877 14,621 30,498 1,082 
ป.2 16,870 15,621 32,491 1,094 
ป.3 16,969 15,628 32,597 1,077 
ป.4 16,118 15,161 31,279 1,048 
ป.5 16,536 15,531 32,067 1,048 
ป.6 16,373 15,420 31,793 1,050 
มัธยมศึกษา 21,054 17,988 39,042 1,094 
มัธยมศึกษาตอนต้น 19,120 15,821 34,941 984 
ม.1 7,017 5,647 12,664 339 
ม.2 6,316 5,182 11,498 327 
ม.3 5,787 4,992 10,779 318 
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ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียน  
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,934 2,167 4,101 110 
ม.4 748 802 1,550 38 
ม.5 627 732 1,359 37 
ม.6 559 633 1,192 35 
รวมทั้งส้ิน 141,065 130,337 294,266 9,473 

 
ท่ีมา : รายงานสถิติการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563  

ตารางท่ี 2 ข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน และกลุ่มเขต 
โรงเรียนจำแนกตามขนาด 

 
กลุ่มเขต (จำนวน

เขต) 

 
จำนวนโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

กรุงเทพเหนือ (7) 46 7 17 22 
กรุงเทพใต้ (10)  58 28 22 8 
กรุงเทพกลาง (9) 41 29 7 5 
กรุงเทพตะวันออก (9) 131 55 38 38 
กรุงธนเหนือ (8) 91 67 15 9 
กรุงธนใต้ (7)  70 24 16 30 
50 เขต 437 โรงเรียน 210 โรงเรียน 115 โรงเรียน 112 โรงเรียน 

 
หมายเหตุ โรงเรียนขนาดเล็ก   นักเรียนไม่เกิน  400 คน 
  โรงเรียนขนาดกลาง   นักเรียน  401 – 800 คน 
  โรงเรียนขนาดใหญ่  นักเรียนมากกว่า 800 คน 
ท่ีมา : รายงานสถิติการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดทำการสอน 
โรงเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา 
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ระดับชั้น จำนวนโรงเรียน 
อนุบาลศึกษา 429 
ประถมศึกษา 431 
มัธยมศึกษาตอนต้น 109 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 

 
ท่ีมา : รายงานสถิติการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 จากคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 

2560 เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด นำหลักสูตรไปใช้โดยให้ปรับปรุงให้

เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น  สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้

มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับสถานศึกษาโดยยึดนโยบาย

การพัฒ นาการศึกษาปฐมวัย  บริบทของโรง เรียนและห ลัก สูตรการศึกษ าปฐมวัยขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบ ทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ท่ีกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม เป็นคนดี มีวินัย มีสำนึกความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมกับเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคล้องและทันต่อสภาพ

การเปล่ียนแปลงได้อย่างแท้จริง 
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ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

 จัดการศึกษาให้เด็กระดับปฐมวัยต้ังแต่อายุ 4-5 ปี โดยมุ่งสร้างพื้นฐานความพร้อมทาง

พัฒนาการต่าง ๆ ให้ครบทุกด้านบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนอง

ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมท่ีเด็ก

อาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก

พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ 

 ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียน มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 

อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีทักษะชีวิตสามารถช่วยเหลือ

ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีวินัย อนุรักษ์

ความเป็นไทยและมีนิสัยรักการอ่าน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือ

ระหว่าง โรงเรียน บ้าน ชุมชน และทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก18 

พันธกิจ 

 1. มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 

 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถด้านการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

จัดสภาพแวดล้อม ส่ือ เทคโนโลยี ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เป้าหมาย 

 1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 

 2. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
18 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) กรุงเทพมหานคร, หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 : กรุงเทพฯ 
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 3. ทุกห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกได้หลากหลาย เหมาะสมกับการ

จัดการเรียนรู้ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ผู้ปกครองหรือชุมชน ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดหมาย 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเมื่อมีความ

พร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

1. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 

2. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม 

3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 กำหนดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์จำนวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย 

1.พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานท่ี 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

มาตรฐานท่ี 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

2.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานท่ี 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

มาตรฐานท่ี 4 ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

มาตรฐานท่ี 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

3.พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานท่ี 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานท่ี 7 รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

มาตรฐานท่ี 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ 

                 ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 
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มาตรฐานท่ี 9 ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานท่ี 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานท่ี 12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดตัวบ่งช้ีเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ได้นำตัวบ่งช้ีมาใช้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กตามวัยของสถานศึกษา ซึ่งได้กำหนดโครงสร้าง

หลักสูตรเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมายท่ีกำหนด โดยกำหนดโครงสร้างดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ช่วงอายุ 4 – 6 ปี 

ประสบการณ์สำคัญ  สาระการเรียนรู้  

ด้านร่างกาย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก  

 

ด้านสังคม ธรรมชาติรอบตัว  
 

ด้านสติปัญญา ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก  
 

 

สาระการเรียนรู้รายปี 

 สาระการเรียนรู้ใช้เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีกำหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญ

และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ 
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1. ประสบการณ์สำคัญ 

ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้

เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 

1.1 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส

พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบ

ประสาท ในการทำกิจวัตรประจาวันหรือทากิจกรรมต่างๆและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพ

และสุขอนามัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 

1.1.1.1 การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 

1.1.1.2 การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 

1.1.1.3 การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 

1.1.1.4 การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมัด

ใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 

1.1.1.5 การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

1.1.2.1 การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 

1.1.2.2 การเขียนภาพและการเล่นกับสี 

1.1.2.3 การปั้น 

1.1.2.4 การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆด้วย เศษวัสดุ 

1.1.2.5 การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อย

วัสดุ 

1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 

1.1.3.1 การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจำวัน 

1.1.4 การรักษาความปลอดภัย 

1.1.4.1 การปฏิบัติตนใหป้ลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 

1.1.4.2 การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัย 
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1.1.4.3 การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 

1.1.4.4 การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 

1.1.5.1 การเคล่ือนไหวเพื่อควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี 

1.1.5.2 การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 

1.2 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะท่ี

เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1.2.1 สุนทรียภาพดนตรี 

1.2.1.1 การฟั งเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ

เสียงดนตรี 

1.2.1.2 การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

1.2.1.3 การเล่นบทบาทสมมติ 

1.2.1.4 การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 

1.2.1.5 การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 

1.2.2 การเล่น 

1.2.2.1 การเล่นอิสระ 

1.2.2.2 การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 

1.2.2.3 การเล่นตามมุมประสบการณ์ 

1.2.2.4 การเล่นนอกห้องเรียน 

1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม 

1.2.3.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 

1.2.3.2 การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

1.2.3.3 การร่วมสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเหน็เชิงจริยธรรม 

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ 
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1.2.4.1 การสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 

1.2.4.2 การเล่นบทบาทสมมติ 

1.2.4.3 การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

1.2.4.4การร้องเพลง 

1.2.4.5 การทำงานศิลปะ 

1.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ 

1.2.5.1 การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 

  1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

1.2.6.1 การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า 

                       หรือเสียใจ และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

 1.3 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆผ่านการเรียนรู้ทาง

สังคม เช่น การเล่น การทำงานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 

1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน 

1.3.1.1 การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวัน 

1.3.1.2การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.3.2.1 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกห้องเรียน 

1.3.2.2การทำงานศิลปะท่ีใช้วัสดุหรือส่ิงของท่ีใช้แล้วมาใช้ซ้ำหรือแปรรูป

แล้วนำกลับมาใช้ใหม ่

1.3.2.3 การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 

1.3.2.4 การเล้ียงสัตว์ 

1.3.2.5 การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในชีวิตประจำวัน 

1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและความเป็นไทย 

1.3.3.1 การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
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1.3.3.2 การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีอาศัยและประเพณีไทย 

1.3.3.3 การประกอบอาหารไทย 

1.3.3.4 การศึกษานอกสถานท่ี 

1.3.3.5 การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม 

1.3.4.1 การร่วมกำหนดข้อตกลงของหอ้งเรียน 

1.3.4.2 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 

1.3.4.3 การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

1.3.4.4 การดูแลหอ้งเรียนร่วมกัน 

1.3.4.5 การร่วมกิจกรรมวันสาคัญ 

1.3.5 การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

1.3.5.1 การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

1.3.5.2 การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 

1.3.5.3 การทำศิลปะแบบร่วมมือ 

1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

1.3.6.1 การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 

1.3.6.2 การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

  1.3.7 การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1.3.7.1 การเล่นหรือ ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 

1.4 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ 

เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บุคคลและส่ือต่างๆ ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์การ

แก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

1.4.1 การใช้ภาษา 

1.4.1.1 การฟังเสียงต่างๆ ในส่ิงแวดล้อม 

1.4.1.2 การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนา 
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1.4.1.3 การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 

1.4.1.4 การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

1.4.1.5 การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า

เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 

1.4.1.6 การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของส่ิง

ต่างๆ 

1.4.1.7 การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำต่างๆ 

1.4.1.8 การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 

1.4.1.9 การพูดเรียงลำดับเพื่อใช้ในการส่ือสาร 

1.4.1.10 การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 

1.4.1.11 การอ่านอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมผู้ีช้ีแนะ 

1.4.1.12 การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 

1.4.1.13 การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ 

1.4.1.14 การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไป

ขวา จากบนลงล่าง 

1.4.1.15 การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือคำคุ้นเคย 

1.4.1.16 การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของ

ผู้ใหญ่ 

1.4.1.17 การคาดเดาคำ วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซ้าๆกัน จากนิทาน 

เพลง คำคล้องจอง 

1.4.1.18 การเล่นเกมทางภาษา 

1.4.1.19 การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 

1.4.1.20 การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 

1.4.1.21 การเขียนคำท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 

1.4.1.22 การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเองอย่าง

อิสระ 
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1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 

1.4.2.1 การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และ

ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 

1.4.2.2 การสังเกตส่ิงต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 

1.4.2.3 การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิง ต่างๆ

ด้วยการกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 

1.4.2 .4 การเล่นกับ ส่ือ ต่างๆ ท่ี เป็นทรงกลม ทรงส่ี เห ล่ียมมุมฉาก 

ทรงกระบอก กรวย 

1.4.2.5 การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกส่ิงต่างๆตามลักษณะและ

รูปร่าง รูปทรง 

1.4.2.6 การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน 

1.4.2.7 การทำซ้า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 

1.4.2.8 การนับและแสดงจำนวนของส่ิงต่างๆในชีวิตประจำวัน 

1.4.2.9 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของส่ิงต่างๆ 

1.4.2.10 การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ 

1.4.2.11 การบอกและแสดงอันดับท่ีของส่ิงต่างๆ 

1.4.2.12 การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยท่ีไม่ใช่หน่วย

มาตรฐาน 

1.4.2.13 การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ ส่ิงต่างๆ ตาม

ลักษณะความยาว/ความสูงน้ำหนัก ปริมาตร 

1.4.2.14 การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตูการณ์ตามช่วงเวลา 

1.4.2.15 การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 

1.4.2.16 การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ

กระทำ 

1.4.2.17 การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 

1.4.2.18 การมีส่วนร่วมในการลงความเหน็จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

1.4.2.19 การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
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1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

1.4.3.1 การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น และ

ช้ินงาน 

1.4.3.2 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหว 

และศิลปะ 

1.4.3.3 การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุท่ีหลากหลาย 

1.4.4 เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 

1.4.4.1 การสำรวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 

1.4.4.2 การตั้งคำถามในเรื่องท่ีสนใจ 

1.4.4.3 การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

1.4.4.4 การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
 สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีนำมาเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
แนวคิดหลังจากนำสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจัดหมายท่ีกำหนดไว้
ท้ังนี้ ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ครูสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ 
และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ท้ังนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดย
คำนึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
3. ธรรมชาติรอบตัว 
4. ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก 
เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดจุดหมายไว้แล้ว สถานศึกษา

หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องใช้ตาม แต่สามารถเพิ่มตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์จากท่ีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดได้ 

การกำหนดเวลาของแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทำตารางกิจกรรมประจำวันสามารถดำเนินการได้
หลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับความเหมาะสม ประเด็นสาคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงความครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาโดยประมาณซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ ดังนี้ 
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รายการการพัฒนา อายุ 3 ป ี
ชั่วโมง : วัน 
(ประมาณ) 

อายุ 4 ป ี
ชั่วโมง : วัน 
(ประมาณ) 

อายุ 5 ป ี
ชั่วโมง : วัน 
(ประมาณ) 

1. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน  
(รวม ท้ั งก าร ช่ วย ตั ว เอ งใน การแ ต่ งก าย  ก าร
รับประทานอาหาร สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน)  

3 2 1/2 2 1/4 

2. การเล่นเสรี  1 1 1 
3. การคิดและความคิดสร้างสรรค์  1 1 1 
4. กิจกรรมด้านสังคม  1/2 3/4 1 
5. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  3/4 3/4 3/4 
6. กิจกรรมท่ีมีการวางแผนโดยผู้สอน  3/4 1 1 
เวลาโดยประมาณ  7 7 7 

 
สำหรับทักษะพื้นฐานชีวิตในประจำวัน อายุ 3 ขวบจะใช้เวลามากกว่า เมื่ออายุมากขึ้นเวลา

จะลดลงเพราะเด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง อายุ 3 ขวบขึ้นไปมีกิจกรรมทางสังคมท่ีต้องฝึกการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น ดังนั้นจึงใช้เวลาน้อยลงในการพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 
กิจกรรมประจำวันของโรงเรียน 

เวลา กิจกรรม ขอบข่ายของกิจกรรม 
7.00 - 7.45 น.  รับเด็ก  - ทักทายและสนทนากับเด็กเป็นรายบุคคล  

- ตรวจสุขภาพเด็ก ดูแลความสะอาดของร่างกายเครื่องแต่งกาย  
- สนทนากับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็ก  
- เลือกเล่นเกมการศึกษาตามความสนใจ  

7.45 - 8.00 น.  เข้าแถว  - เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ  
8.00 - 8.15 น.  กิจธุระส่วนตัว  - เข้าห้องน้ำ ด่ืมน้ำ และเตรียมพร้อมสำหรับร่วมกิจกรรม  
8.15 - 8.30 น.  สน ท น าข่ า ว

และเหตุการณ์  
- สำรวจการมาโรงเรียน  
- ทำปฏิทินประจำวัน / สำรวจสภาพอากาศประจำวัน  
- สนทนาข่าวและเหตุการณ์ ท่องคำคล้องจอง  

8.30 - 9.00 น.  กิ จ ก ร ร ม
เค ล่ื อ น ไห ว
และจังหวะ  

- การเคล่ือนไหวพื้นฐาน  
- การเล่นเลียนแบบท่าทางการเคล่ือนไหวต่างๆ  
- การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลงและจังหวะของดนตรี  
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เวลา กิจกรรม ขอบข่ายของกิจกรรม 
- การทำท่าทางประกอบเพลง - กายบริหาร  
- การเคล่ือนไหวเชิงสร้างสรรค์อย่างอิสระ หรือใช้อุปกรณ์ประกอบ  
- การฟังสัญญาณแล้วปฏิบัติตามข้อตกลง  
- การแสดงท่าทางตามคำบรรยาย เรื่องราว และจินตนาการ  
- การฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม  

9.00 - 9.30 น.  กิจกรรมเสริม 
ประสบการณ์  

- การสนทนา ซักถาม และแสดงความคิดเห็น  
- การเล่านิทาน เรื่องราว ข่าวและเหตุการณ์  
- การเล่นบทบาทสมมติ  
- การท่องคำคล้องจอง คำกลอน / การร้องเพลง  
- การสาธิต  - การทดลอง  
- การประกอบอาหาร ฯลฯ  

เวลา กิจกรรม ขอบข่ายของกิจกรรม 
9.30 – 9.40 น.  พัก  - ด่ืมน้ำ /เข้าห้องน้ำ  
9.40 -11.00 น.  กิ จ ก ร ร ม

ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
กิจกรรมมุม 
ประสบการณ์ 
กิ จกรรม เกม
การศึกษา  

- เลือกทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ดังนี้  
- การวาดภาพระบายสี ด้วยสีเทียน สีน้ำ ดินสอสี ฯลฯ  
- การเล่นและทดลองเกี่ยวกับสี  
- การพิมพ์ภาพ  
- การปั้น  
- การพับ ฉีก ตัด ปะ สาน ม้วน  
- การประดิษฐ์ ฯลฯ - เลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ท่ีจัดไว้ใน
ห้องเรียนอย่างอิสระ - เลือกเล่นเกมการศึกษาตามความสนใจ  
- เด็กช่วยกันเก็บของเล่นเข้าท่ี  

11.00–11.30 น.  รั บ ป ระ ท าน
อาหาร  

เด็กรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  

11.30–12.00 น.  กิ จ ก ร ร ม
กลางแจ้ง  

- การเล่นอิสระในสนาม /เล่นเครื่องเล่นสนาม  
- การเล่นอุปกรณ์กีฬาสาหรับเด็ก  
- การเล่นเกม การละเล่น  
- การเล่นน้ำ / เล่นทราย  
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เวลา กิจกรรม ขอบข่ายของกิจกรรม 
12.00–12.20 น.  กิจธุระส่วนตัว  ล้างหน้า แปรงฟัน เข้าห้องน้ำ เก็บของใช้ส่วนตัว และปูท่ีนอน  
12.20–14.00 น.  พักผ่อน  -เด็กนอนพักผ่อน หรือทำกิจกรรมสงบ  
14.00–14.15 น.  กิจธุระส่วนตัว  - เก็บท่ีนอน  

- ล้างหน้า หวีผม แต่งตัวให้เรียบร้อย  
14.15–14.30 น.  เกมการศึกษา  -แจกการบ้าน และเล่นเกมการศึกษา  
14.30–15.30 น.  เตรียมตัวกลับ

บ้าน  
- ส่งเด็กท่ีผู้ปกครองมารับกลับบ้าน  
- สนทนากับผู้ปกครองซึ่งมารับเด็ก  

 
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีความสำคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้

สนใจท่ีจะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และต้องการสัมผัสกับส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว ดังนั้น การจัดเตรียม
ส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความสาคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและ
การเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นท่ีเป็น ประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสท้ังห้าจึงจำเป็นต้องจัดส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของหลักสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมควรคำนึงถึง
ส่ิงต่อไปนี้ 

1. ความสะอาด ความปลอดภัย 
2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
3. ความสะดวกในการทำกิจกรรม 
4. ความพร้อมของอาคารสถานท่ี เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ำหนัก จำนวน สีของส่ือและเครื่องเล่น 
6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดท่ีเล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมภายใน

ห้องเรียน 
หลักสาคัญในการจัดต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก 

ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจ
จัดแบ่งพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 

1. พื้นท่ีอำนวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 
1.1 ท่ีแสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือท่ีแขวนผลงาน 
1.2 ท่ีเก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดทำเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 
1.3 ท่ีเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจทำเป็นช่องตามจำนวนเด็ก 
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1.4 ท่ีเก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 
1.5 ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือส่ิงท่ีเด็กสนใจ 

2. พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรมและการเคล่ือนไหว ต้องกำหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นท่ีท่ีเด็กสามารถจะ
ทำงานได้ด้วยตนเอง และทำกิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคล่ือนไหวได้
อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น 

3. พื้นท่ีจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมข้ึนอยู่กับสภาพของ
ห้องเรียน จัดแยกส่วนท่ีใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ  มุม
บทบาทสมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะฯ ลฯ ท่ีสำคัญจะต้องมีของเล่น 
วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกกำหนดไว้ใน
ตารางกิจกรรมประจำวัน เพื่อให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ 60 นาทีการจัดมุมเล่น
ต่างๆ ผู้สอนควรคำนึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

3.1 ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย 3-5 มุม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีของห้อง 
3.2 ควรได้มีการผลัดเปล่ียนส่ือของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก 

  3.3 ควรจัดให้มีประสบการณ์ท่ีเด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็ก
เรียนรู้เรื่องผีเส้ือ ผู้สอนอาจจัดให้มีการจาลองการเกิดผีเส้ือล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือ
มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

  3.4 ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ท้ังนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็น
เจ้าของ อยากเรียนรู้ อยากเข้าเล่น 

จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 สถานศึกษาได้ดำเนินการตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ.1223/2560 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้การจัด
การศึกษาปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิด–6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียม
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และโดยอาศัย
อานาจความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2545 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2546 เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด นำหลักสูตรไปใช้โดยให้
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น 
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยทุกคนควรได้รับการดูแลและสนับสนุน การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ท่ีควรทำการศึกษาและทำความเข้าใจถึงแนวทางการ
ส่งเสริม เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องพึ่งพาผู้เล้ียงดูเป็นอย่างมาก บทบาทของผู้เล้ียงดูจึงมีความสำคัญมาก 
ความรู้ความเข้าใจในการอบรมเล้ียงดูเด็กและการเป็นกัลยาณมิตรเล้ียงดูเด็กด้วยใจรัก เข้าใจ เอาใจ
ใส่ ดูแลช้ีแนะ และช่วยเหลือเด็ก อย่างเหมาะสม สม่ำเสมอเป็นปัจจัยท่ีจำเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก การร่วมมือและประสานงานกันระหว่างพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
เด็กท่ีบ้าน กับครูหรือผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษา ในการอบรมเล้ียงดูเด็กให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ช่วยทำให้เด็กมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน การอบรมเล้ียงดูเด็กท่ีพ่อแม่และ
บุคคลต่างๆรอบตัวเด็ก ต่างก็ส่งเสริมบรรยากาศของความสัมพันธ์ฉันมิตรจะช่วยทำให้เด็กเกิด
ความรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยและมั่นคง มีพื้นฐานท่ีดีสำหรับการเจริญเติบโตต่อไปอย่างเหมาะสม  

ปฐมวัยเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตมนุษย์ เป็นระยะท่ีระบบต่างๆของร่างกายมีการก่อตัวและ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วการอบรมเล้ียงดูและประสบการณ์ต่างๆท่ีเด็กได้รับในช่วงนี้ส่งผลต่อ
พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กไปจนตลอดชีวิต การได้รับการอบรมเล้ียงดูท่ีเหมาะสมในวัยนี้จึงเป็นส่ิง
สำคัญมากต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็กเด็กแต่ละคนอาจจะพัฒนาเร็วช้าแตกต่างกันตามวุฒิภาวะ
และลักษณะเฉพาะตนและสังคมท่ีแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กมีผู้เล้ียงดู
เด็กปฏิบัติต่อเด็กได้อย่างเหมาะสม กับพัฒนาการของเด็กตามวัย การช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโต
อย่างเหมาะสมและได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างครอบคลุม (Total Development) จึงจะช่วยให้
เด็กมีรากฐานชีวิตท่ีสมบูรณ์และมั่นคงพร้อมก้าวสู่สังคมอนาคตอย่างมั่นใจ  
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เป็นการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงกับการคิดซึ่งเป็นพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและกันเพื่อให้มีความเข้าใจกันในสังคม
จําเป็นต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการส่ือสารเป็นสําคัญ ภาษาถือได้ว่ามีหน้าท่ีในการส่ือความคิด คือ
เป็น 
สะพานเช่ือมโยงความคิดของมนุษย์ไปสู่กันและกันได้ดังนั้นภาษาและความคิดจึงมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดดังท่ีเป็นท่ีทราบกันดีว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย คือ วุฒิภาวะ และ
การเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจะแตกต่างไปจากการเรียนรู้ของบุคคลวัยอื่น ๆ 
กล่าวคือ เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการรับรู้ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ท้ังพ่อแม่ ผู้เล้ียงดู
และครูจึงต้องตระหนักถึงส่ิงท่ีเด็กปฐมวัยจะรับรู้ เพราะส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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ดังนั้น หากมีการจัดประสบการณ์ให้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู้ด้วยความสุข
และพอใจ อันจะทําให้ผลแห่งการเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 

ความหมายของการเรียนรู้   
การเรียนรู้ นับว่าเป็นความสามารถของมนุษย์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม เด็กปฐมวัย การ

เรียนรู้ท่ีจะนำมาพร้อมกับพัฒนาการ ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา นักจิตวิทยาได้
ให้ความหมายและรวบรวมความหมายของการเรียนรู้ไว้ดังนี้  

มัณฑนา  ธรรมบุตร กล่าวว่ารูปแบบการเรียนรู้หมายถึงแนวทางท่ีคนเราชอบนำมาใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆเนื่องจากเป็นวิธีท่ีสามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดหรือหมายถึงอุปนิสัย
และวิธีท่ีคนเราชอบใช้ในการเรียนรู้19 

สอดคล้องกับ ศิลปชัย  เทศนา กล่าวว่ารูปแบบการเรียนรู้หมายถึงวิธีท่ีผู้เรียนแต่ละคนมี
ความถนัดในการรับรู้ข้อมูลส่ือการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดด้วยการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ข้อมูลเช่นการฟังการดู
การสัมผัสจับต้องรู้จักผู้เรียนว่ามีความถนัดใช้ประสาทสัมผัสส่วนใดในการเรียนรู้จะทำให้ผู้สอน
สามารถจัดกิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมในการเรียนได้เหมาะสม20 

ดังนั้นการเรียนรู้หมายถึงลักษณะทางกายภาพความรู้สึกและความคิดท่ีเด็กปฐมวัยใช้ในการ
รับรู้และตอบสนองและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้อย่างค่อนข้างคงท่ีเป็นลักษณะท่ี
เป็นรูปแบบเฉพาะเพื่อให้เหตุผลกับสถานการณ์และการทำงานในขณะนั้นและเป็นวิธีท่ีเด็กเรียนรู้ได้ดี
ท่ีสุดรูปแบบการเรียนรู้เป็นลักษณะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยคนหนึ่งใช้ทำหรือทำเป็นประจำและเป็น
วิธีการท่ีใช้แสดงความสามารถของตนท่ีมีอยู่ในการคิดและการเรียนรู้ด้วยขณะใดลักษณะเด่นท่ีเห็น
มากกว่ารูปแบบการเรียนรู้ด้านอื่น21 
ความสำคัญของรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

นักจิตวิทยาได้ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติธรรมชาติ
ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอาทิการทำงานของสมองพัฒนาการของสติปัญญาและรูปแบบการคิด

 
19 มัณฑนา  ธรรมบุตร, การวิเคราะห์นักเรียนตามลีลาการเรียนรู้,(Online) http:// 

krusorndee.net/group/amkasorn/page/learning-styles, สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2561 
20 ศิลปชัย  เทศนา, แบบแผนการเรียนรู้, (Online) 

http://www.radompon.com/websdq/ learningstyles/learning_styles.pdf, สืบค้นเมื่อ 10 
สิงหาคม 2561 

21 จิตตินันท์  บุญสถิรกุล, รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย, เอกสารประกอบการสอนชุด
วิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย,พิมพ์ครั้งท่ี 6  (นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2560) 10-5. 



  50 

ของเด็กเด็กจะเรียนรู้ได้ดีต้องมีการทำงานของสมองท่ีมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาของสติปัญญาท่ี
เหมาะสมกับวัยจะมีรูปแบบการคิดของเด็กแบบการคิดของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นหมายถึงวิธีการท่ีเด็กใช้
ในการคิดท่ีมีความเฉพาะของแต่ละคนพัฒนามาจากพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างระหว่างซึ่ง
ต่อมานำไปสู่การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กดังนั้นรูปแบบการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญดังนี้ 

1.ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ วัย
แห่งความคิดสร้างสรรค์ ในช่วงปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดพัฒนาการท่ีเป็นรากฐานของบุคลิกภาพและอุปนิสัยของเด็กปฐมวัย จากงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้ สนับสนุนว่าเด็กปฐมวัยแต่ละคนจะมีความสำเร็จในการเรียนท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับรูปแบบในการเรียนท่ีเด็กได้เรียนในห้องเรียน รูปแบบการเรียนของเด็กแต่ละคน นอกจากนั้นเด็กท่ี
มีผลการเรียนสูงจะชอบรูปแบบการเรียนแบบเป็นอิสระ และชอบสร้างแรงจูงใจด้วยตนเอง มีความ
อดทนรับผิดชอบรวมท้ังได้รับแรงจูงใจจากพ่อ แม่ ครูและผู้ช่วยครู ในกลุ่มนี้ชอบการเรียนรู้แบบ
สัมผัสมากกว่าการเรียนแบบให้ฟัง เด็กท่ีเรียนเก่งเหล่านี้จะชอบรูปแบบการเรียนท่ีเรียนด้วยตนเอง มี
ความยืดหยุ่นและมีตัวเลือกให้เลือก ในทางตรงกันข้ามจะชอบการสอนแบบบรรยายน้อยท่ีสุด เด็กท่ีมี
ความสำเร็จระดับกลางและต่ำชอบเรียนร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มมากกว่าเรียนอย่างอิสระ 

2. ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการเรียนรู้เมื่อมีพ่อ แม่ ครู และผู้ช่วยครูนั่งอยู่ใกล้
เด็กปฐมวัยจะส่งผลให้เด็กปฐมวัย มีระดับความสนใจในการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด เด็กท่ีเรียนรู้ได้ในระดับต่ำ
มีแนวโน้มท่ีจะมีความจำในเรื่องท่ีได้ยินต่ำ เด็กเหล่านี้จะเรียนรู้ด้วยการเห็นจากรูปภาพ การวาดภาพ
กราฟสัญลักษณ์และการ์ตูนมากกว่าการอ่านจากหนังสือ ถึงแม้ว่าเด็กท่ีมีความสำเร็จในการเรียนต่ำ
และอยากจะเรียนในโรงเรียนได้ดี แต่ความสามารถในการจำจากการฟังบรรยาย การอภิปราย และ
การอ่านการประพฤติปฏิบัติท่ีมีคุณภาพส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้ไม่ดี ในทำนองเดียวกัน ครูก็จะชอบสอน
เด็กด้วยการท่องจำและการอ่าน ประเด็นนี้แสดงให้เห็นรูปแบบของการสอนของครูท่ีขัดแย้ง กับ
รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กส่งผลให้เด็กท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำประสบความยากลำบากใน
การเรียนรู้มากขึ้น 

3.ช่วยให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วหนูทำไม่ได้เด็กเล็กๆคนหนึ่งพูดไปร้องไห้ไปใน
ขณะท่ีครูและผู้ช่วยครูให้เด็กปฐมวัยออกไปเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมาหน้าห้องเรียนครูและผู้ช่วย
ครูปิยะช่วยเหลือคนท่ีพูดหน้าห้องแต่เด็กคนนี้มีความวิตกกังวลสูงหลังจากพยายามพูดไปสองประโยค
พูดเรื่องครูจึงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายครูจะให้เด็กวาดรูปดูการต้ังคำถามว่าวันหยุดสุดสัปดาห์
หนูอยู่กับใครหนูทำอะไร ท่ีไหนให้เวลาเด็กไปวาดรูปแล้วกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังในวันต่อมาคำถามท่ี
มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยสำหรับพ่อแม่ครูและผู้ช่วยครูคือทำไมเด็กบางคนเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วในขณะท่ี
บางคนขับเร็วได้ช้าและไม่ค่อยประสบความสำเร็จในห้องเรียนพระท่ีสอนเหมือนกันจะได้กลับกัน
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พบว่าเด็กอ่อนคนท่ีกลับชอบท่ีจะเรียนรู้กับครูบางคนซึ่งคำตอบท่ีชัดเจนท่ีสุดในโลกนี้คือความไม่
สอดคล้องกันของแนวทางในการจัดกิจกรรมและการนำเสนอเนื้อหาของครูกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
เด็ก 

4.ช่วยให้เด็กปฐมวัยประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู
ผู้ช่วยครูท่ีไม่สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กเรียนรู้ภายในรูปแบบท่ีไม่ถนัด
และส่งผลให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้เท่ากับกี่ขวดดังนั้นหากพ่อแม่ครูและครูผู้ช่วยสามารถบอกได้ว่าเด็ก
มีรูปแบบการเรียนรู้อย่างไรและค้นหาวิธีการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดสำหรับเด็กได้เพราะแม่ครูและผู้ช่วยครูจะ
พาใจในการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนและเห็นความแตกต่างจากการสอนท่ีเคยทำมาแต่ละคนจะมี
รูปแบบในการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปแบบหลักอย่างน้อย 1 รูปแบบในห้องเรียนแต่ละคนจะมีลักษณะ
กายภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจท่ีจะส่งผลให้เด็กแต่ละคนแสดงท่าทางหรือ
มีทักษะในการศึกษาเบ้ืองต้นอัจฉริยะนักศึกษาสามารถอธิบายในรูปแบบทัศนคติเด็กแต่ละคนท่ีมีต่อ
การเรียนรู้ความสามารถในการประยุกต์ข้อมูลและความมั่นคงทางด้านอารมณ์ว่าเป็นปัจจัยใน
ความสำเร็จทางด้านการศึกษา 

5.ทดสอบสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กปฐมวัยรูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีประสบความสำเร็จมีความแตกต่างจากรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กท่ีล้มเหลวมีงานวิจัยท่ี
ศึกษาเรื่องการประสบความสำเร็จของเด็กผลการวิจัยพบว่าเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนส่วนใหญ่รูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างไปจากเด็กท่ีประสบความสำเร็จในการเรียนดีจึงอาจเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ใด
ของเด็กเหล่านี้มีสาเหตุมาจากรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกับเด็กท่ัวไปและไม่สอดคล้องกับรูปแบบ
การสอนของครูวิชาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนการค่ะเนื่องจากผลการเรียนไม่ถึง
เกณฑ์มีจำนวนมากมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีไม่สอดคล้องกับรูปแบบการสอนของครูการเข้าใจเรื่อง
รูปแบบการคิดและรูปแบบของการเรียนรู้จึงมีความสำคัญต่อการจัดส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการพัฒนาเด็กเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและช่วยลดปัญหาผลการเรียนตกต่ำปัญหา
การเรียนและไม่สนใจเรียนของเด็กด้วยการระบุรูปแบบการเรียนรู้ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและหาวิธีกำจัดอุปสรรคในกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาและเห็นคุณค่าในตนเอง
ทักษะความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งจะส่งผลให้
เด็กมีผลลัพธ์ทางการเรียนดีขึ้น 

6.ช่วยเป็นหลักลักษณะอันพึงประสงค์เด็กปฐมวัยลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนปลูกฝัง
ต้ังแต่ยังเด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากดังนั้นถ้าต้องการให้คนในสังคมมี
ความสามารถมีลักษณะอย่างไรจำเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะอย่างนั้นต้ังแต่เด็กต้ังแต่ในช่วงท่ีเด็ก
กำลังพัฒนารูปแบบการคิดรูปแบบการพูดแบบการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นเป็นบุคลิกภาพของเด็กเด็ก
เรียนรู้ได้จากส่ิงแวดล้อมและปัจจัยภายนอกพัฒนาการและพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ปลูกฝัง
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ค่าอบรมส่ังสอนหรือการจัดการศึกษาให้กับเด็กนะท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจต์กะว่าพัฒนาการ
ของเด็กเป็นกระบวนการท่ีเป็นไปตามระดับวุฒิภาวะเปิดประสบการณ์ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีได้จาก
ประสบการณ์กับส่ิงแวดล้อมและการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมของเด็กการเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้
ของเด็กเพื่อสร้างแผนท่ีของความสำเร็จและเป็นสุขใจในการลดความกดดันวิธีสอนเด็กคนหนึ่งให้
ประสบความสำเร็จอาจใช้ไม่ได้ผลกับเด็กอีกคนนึงเนื่องจากเด็กแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

7.ช่วยให้เด็กปฐมวัยเข้าใจตนเองและก็จะรูปแบบการเรียนรู้ปฐมวัยเข้าใจตนเองและเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่นรวมทั้งใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในจุดเด่นของรูปแบบ
การเรียนรู้ของตนซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อด้านการเรียนและการทำงานในอนาคตเมื่อโตขึ้นรู้
วิธีการท่ีจะใช้สมองของตนเองให้ดีท่ีสุดเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเองพัฒนาความสามารถใน
การเรียนเพราะต้องพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนของสดในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีไม่เคยใช้หรือไม่ค่อยได้ใช้ให้เก่ง
ขึ้นรู้วิธีการท่ีจะทำให้สนุกกับการเรียนมากขึ้นปรับปรุงความมั่นใจในตนเองและการนับถือตนเอง
ตลอดจนวิธีการเพิ่มความสามารถทางธรรมชาติและสัตว์ต่างๆของตนเอง22 

สรุปนักจิตวิทยา นักการศึกษานักวิจัยได้ให้ความหมายความสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ว่าช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพทำให้เด็กปฐมวัยประสบความสำเร็จทางการเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยและทำให้เด็กปฐมวัย
เข้าใจตนเองและความแตกต่างระหว่างตนกับผู้อื่น จากความหมายดังกล่าวรูปแบบการเรียน รู้
หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมซึ่งเกิดจากการได้รับประสบการณ์จะเกิด
เป็นพฤติกรรมท่ีถาวรในปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียนรู้ท่ีเกิดจากพัฒนาการและธรรมชาติในตัว
ของเด็ก การเข้าไปมีประสบการณ์กับส่ิงแวดล้อม การได้สำรวจค้นคว้าและปฏิบัติ ดังนั้นการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย นับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเกิดได้รับการส่งเสริมจากส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสม ก็จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญในด้านเด็กปฐมวัย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีให้ผลของการ

ลงทุนคุ้มค่าท่ีสุดต่อการสร้างรากฐานของชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 – 

2564 มีเป้าหมายหลักให้คน“อยู่ดี มีสุข” โดยเฉพาะเด็ก “ให้มีทักษะ พัฒนาการสมวัย แข็งแรง EQ 

 
22 เรื่องเดียวกัน,10-6 
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สูง แก้ปัญหาเป็น วินัยดี มีคุณธรรม” เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็กทุกคนมี

การพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็น

เครื่องมือการสร้างคน ให้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเริ่มต้นจากการศึกษา

ปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงท่ีสำคัญท่ีสุดในเรื่องของสมอง การเจริญเติบโต และพัฒนาการ เพื่อสร้างรากฐาน

คุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

ซึ่งสอดคล้องกับ ดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ์ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัยต้อง

ให้ได้เรียนจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้ควรเป็นประโยชน์สัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตประจำวันและ

สังคมให้มากท่ีสุด วิธีการเรียนรู้ท่ีดีต้องมาจากกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายใน ตัวผู้เรียน ผู้เรียนต้องเป็น

ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองตามหลัก การพัฒนาทางสติปัญญาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับ

ส่ิงแวดล้อมเป็นวิธีการท่ีให้เด็กได้ลงมือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ความเข้าใจ หา

สาเหตุของปัญหา และกำหนดวิธีแก้ไขเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติจริง23และการส่งเสริมให้เด็กรับรู้

ส่ิงแวดล้อมเป็นประสบการณ์พื้นฐานท่ีจะช่วยให้เด็กสามารถเผชิญปัญหาด้วยความเข้าใจ มองเห็น

แนวทางว่าแต่ละปัญหาจะแก้ไขโดยวิถีทางใด เด็กได้ฝึกคิดในรูปแบบต่าง ๆ และจากการท่ีเด็กได้

แสวงหาความรู้ได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาสติปัญญา มีเหตุผล มีความคิดท่ีเป็นระบบ

ระเบียบ ไม่เช่ือหรือยอมรับในส่ิงใดๆ ท่ีตนยังไม่ได้พิสูจน์หรือคิดหาเหตุผลประกอบ ดังนั้นการจัด

ประสบการณ์ จึงควรเน้นคิดอย่างมี เหตุมีผล รู้ จักการแก้ปัญหาในชีวิตประจำ วันได้การจัด

ประสบการณ์ท่ีเน้นการเก็บข้อมูลเพื่อไว้เป็นเหตุและผลเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

ควรจัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า โดยสังเกต สำรวจ ค้นคว้าทดลอง เก็บ

รวบรวมข้อมูล และลงมือกระทำกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ โดยเริ่ม

จากส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วขยายไปสู่ส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว โดยคำนึงถึงความสนใจความสามารถของเด็ก

 
23 ดารารัตน์ อุทัยพยัคย์, เด็กไทยกับการสอนภาษาแนวสมดุล. จุลสารการศึกษาปฐมวัย, 

11(5), (กรุงเทพ: 2554),5. 
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และสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาความคิดและรู้จักหา

คำตอบแบบวิทยาศาสตร์ได้24 

แนวการจัดประสบการณ์แบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education) 

 ผู้ให้กำเนิดแนวคิดแบบนีโอ-ฮวแมนนิสต์ หรือนวมนุษยธรรม มาจากโยคีชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ 
พี.อาร์.ซาร์การ์ (P.R.Sarkar) ท่ีมีแนวความคิดแบบขยายจิตใจ ให้ความรัก เอาใจใส่ ดูแลทุกส่ิงใน
จักรวาล ใช้ชีวิตในแบบท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นการนำศาสตร์ทางตะวันออกกับความทันสมัย
แบบตะวันตกมาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยมีหลักการว่า ส่ิงแวดล้อมและการศึกษาในวัยต้น ๆ ของ
ชีวิต มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อความเฉลียวฉลาด คุณธรรม และความสุขของคนเรา โดยเช่ือว่าความ
เก่ง ความฉลาด ซึ่งเป็นศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ แต่มนุษย์ดึงศักยภาพดังกล่าวออกมาใช้แค่ 5-10 
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และเช่ือว่า ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์นั้น เกิดจากศักยภาพท่ีสำคัญ 4 ด้านคือ 
 1. ร่างกาย (PHYSICAL)  

2. จิตใจ (MENTAL)  
3. ความมีน้ำใจ (SPIRITUAL)  
4. วิชาการ (ACADEMIC) 25 

 ซึ่งท้ัง 4 ด้านคือหลักการสู่ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ การศึกษาท่ีดีจะต้องจัดให้ครบท้ังหมดนี้
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายความเป็นคนท่ีสมบูรณ์  
 กิจกรรมท่ีทำในโรงเรียนนีโอฮิวแมนนิสจะต้องสอดคล้องกับหลัก 4 ข้อ คือ คล่ืนสมองต่ำ 
การประสานของเซลล์สมอง ภาพพจน์ต่อตัวเอง และการให้ความรัก ซึ่งต้องปฏิบัติไปพร้อมกัน เด็กจึง
จะไปสามารถเป็นคนท่ีสมบูรณ์ 

1. คล่ืนสมองต่ำ นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือวัดคล่ืนสมอง ซึ่งสามารถตรวจพบว่า
ประสิทธิภาพการทำงานของคนเราจะแปรเปล่ียนไปตามคล่ืนสมองท่ีเราส่ง ยิ่งต่ำลงมากเท่าไรจะยิ่งมี
ประสิทธิภาพดีมากขึ้นเท่านั้น เพราะเราจะมีความสงบทางจิตใจ อารมณ์ดี ใจเย็น มีความคิด
สร้างสรรค์สูงเกิดสมาธิ จิตใจเป็นหนึ่งเดียว กิจกรรมจึงต้องสร้างให้เด็กเกิดภาวะคล่ืนสมองต่ำมาก

 
24 ศรีนวล รัตนานันท์. การพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยโดยใช้ประสบการณ์การ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาตินอกห้องเรียน. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต1. 
(สุพรรณบุรี:2555), 8. 

25 นรรัชต์  ฝันเชียร. การเรียนรู้แบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์. (Online) 
เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2564 , เข้าถึงได้จาก https://www.cpmeiji.com/meijitensai/content/ 
detail/72686/0 
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ท่ีสุด เช่น ก่อนเข้าห้องเรียน เด็กๆได้ฝึกทำโยคะ นั่งสมาธิ อันถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขา
เรียนหนังสือได้อย่างสบายใจ และมีความสุขในการรับรู้ โยคะและสมาธิ จะช่วยให้กล้ามเนื้อและ
ประสาทผ่อนคลาย ดังนั้น บทบาทของครูจึงเป็นเรื่องสำคัญ ครูต้องอารมณ์เย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา
ไพเราะ พูดให้กำลังใจ และไม่พูดในแง่ลบ การรับประทานอาหารก็มีส่วนต่อคล่ืนสมองของคนเราด้วย
เช่นกัน ยิ่งถ้าเป็นอาหารธรรมชาติมากเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลดีมากเท่านั้น อาหารท่ีโรงเรียนจึงเป็นแบบ
กึ่งมังสวิรัติ ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ เช่น หมู เนื้อ แต่กินเนื้อสัตว์เล็กตั้งแต่ไก่ลงมา เน้นผัก ผลไม้ นม และ
ด่ืมน้ำมากๆ 

2. การประสานของเซลล์ แนวความคิด นีโอฮิวแมนนิส มีความเช่ือว่าความฉลาดสามารถ
ฝึกฝนได้ ไม่ข้ึนอยู่กับกรรมพันธุ์ แต่ขึ้นกับส่ิงแวดล้อม การท่ีเด็กจะฉลาดหรือไม่ฉลาด เกิดจากเซลล์
สมองประสานเข้าด้วยกันหรือท่ีเรียกว่าเซลล์ประสานประสาท มีการค้นพบว่าเซลล์ประสานประสาท
จะขยายตัวได้ดี เมื่อมือกับเท้าทำงานมาก เพราะปลายประสาทจะอยู่ตรงส่วนนี้มาก ฉะนั้นในแนวคิด
นี้จึงให้เด็กเรียน ๆ เล่น ๆ เรียนก็จริงแต่ต้องได้เคล่ือนไหวด้วย ดังนั้นกิจกรรมจึงมุ่งให้เด็กได้ออกนอก
ห้อง ได้ปีนป่าย ได้วิ่งเล่น เพื่อให้มือกับเท้าทำงานมากท่ีสุด ไม่เช่ือเรื่องให้เด็กเรียนอย่างเดียว หรือ
เล่นอย่างเดียว เพราะในช่วง 3-6 ปี จะเป็นช่วงท่ีสมองของคนเราเจริญเติบโตมากท่ีสุด ถ้าไม่ให้เรียน
เสียเลย แล้วมาเรียนตอน 7-8 ขวบจะยิ่งช้าไป ดังนั้นจึงต้องเรียนบ้างโดยกระจายให้เหมาะสม และใช้
วิธีการท่ีจูงใจให้เด็กเรียนรู้ด้วยคล่ืนอัลฟาหรือคล่ืนสมองต่ำมากท่ีสุด วิธีการสอนแม้เป็นนามธรรม แต่
ก็มีวิธีจูงใจอย่างมีระบบจากรูปธรรมง่ายๆไปสู่ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมยากๆ แล้วจึงค่อยไปสู่นามธรรมโดยท่ี
เด็กแทบจะไม่รู้ตัวเลย เช่น แทนท่ีเด็กจะต้องท่องตัวอักษรต่างๆ เขาก็จะรู้จักตัวอักษรผ่านเกม โดยวิ่ง
ไปตามพื้นห้องให้เป็นรูปตัวอักษร ทำตัวเองให้เป็นรูปนั้น หรือเล่นเกมบัตรคำสนุกๆ เด็กจะได้เรียนรู้
การใช้จากของจริงเช่น นับตัวเลขจากลูกปัดหอยหรือผลไม้ ถ้าหากจะเรียนสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต ครูก็จะพาพวกเขาไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน อาจพาไปดูปลาในบ่อ พาไปรู้จัก
สัญญาณไฟจราจรริมถนน เป็นต้น 

3. ภาพพจน์ของตัวเอง (SELF CONCEPT) ความรู้สึกท่ีคนเรามีต่อตัวเรา ตามหลักจิตวิทยา
สมัยใหม่พบว่าความรู้สึกท่ีมีต่อตัวเราจะส่งผลไปถึงความรู้สึกท่ีเรามีต่อคนอื่นด้วย ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเอง
ไม่ได้เรื่อง เราก็จะไม่เช่ือมั่นคนอื่น ความรู้สึกท่ีมาจากตัวเรามันมาจากประสาทสัมผัสท้ังห้าท่ีเป็นตัว
บันทึก โดยเฉพาะทางตากับทางหูเป็นเรื่องของจิตใต้สำนีก ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยท่ีรับรู้สูงท่ีสุด ถ้าจิตใต้
สำนึกบันทึกไว้แต่เรื่องด้านลบ ได้ยินคนรอบข้างพูดเรื่อยๆว่าไม่เก่ง ซน เด็กเติบโตขึ้นก็จะกลายเป็น
คนท่ีไม่เก่ง ซน ซุ่มซ่าม เมื่อภาพพจน์ท่ีมีต่อตัวเองเป็นลบ พฤติกรรมท่ีออกมาก็จะเป็นลบด้วย ดังนั้น
บทบาทของครูจึงเป็นเรื่องสำคัญ เช่ือว่าพฤติกรรมของครูคือบทเรียนท่ีดีท่ีสุดของเด็ก เช่น ถ้าครูไม่กิน
ผัก เด็กก็จะไม่กินผัก ถ้าครูพูดจาไพเราะ เด็กก็จะพูดจาไพเราะ แนวคิดนี้ไม่เช่ือว่าทำอย่างท่ีครูสอน 
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แต่อย่าทำอย่างท่ีครูทำ ดังนั้นคนท่ีเป็นครูท่ีดีจึงต้องสมบูรณ์พร้อมท้ังพฤติกรรมส่วนตัวและเทคนิค
การสอนด้วย เด็กจึงจะเป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบ 

4. การให้ความรัก เปรียบเสมือนกับแก้วน้ำ ถ้าความรักของเด็กคนนั้นเต็ม มันย่อมไหลเผ่ือ
แผ่ไปถึงผู้อื่น ตรงกันข้าม ถ้าความรักของเขามีเพียงค่อนแก้ว เขาย่อมเรียกร้อง ต้องการการแสดงออก
ซึ่งความรักแก่เด็กท่ีจะทำให้เขาได้รับความรักล้นเต็ม26 

รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวคิด นีโอฮิวแมนนิส เป็นการเสริมสร้างการพัฒนามนุษย์
อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลง ไปในทิศทางท่ีดีขึ้นท้ังด้านร่างกาย จิตใจ ความ
มีจิตสาธารณะ และวิชาการ และรูปแบบนี้สามารถจัดให้กับผู้คนจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้
เกิดความประหยัดในทุกๆ ด้าน เมื่อคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ย่อมเป็น
กำลังท่ีสำคัญต่อการพัฒนา ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป 

แนวการแนวการจัดประสบการณ์แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
ทฤษฎีพหุปัญญา (The Theory of Multiple Intelligences หรือ MI) ของศาสตราจารย์

ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner, 1983) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด เป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้และปัญญา โดยการ์ดเนอร์ได้ศึกษาถึงศักยภาพและความ
ถนัดของคน โดยการผสมผสานด้านการศึกษา ศาสตร์เกี่ยวกับสมอง และจิตวิทยาพัฒนาการ ให้
ความหมายปัญญา ( Intelligence) ว่า “ปัญญา คือ ความสามารถในการแกปัญหาหรือการสร้าง
ผลผลิตท่ีมีคุณค่าต่อสังคม” และ 10 ปี ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 เขาได้ปรับความหมายของ “ปัญญา” 
ใหม่ เป็น “ความสามารถทางชีวจิตวิทยา” ( Biopsychology Potential) ซึ่งเป็นกระบวนการให้
ได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งแต่ละคนจะแสดงออกในแต่ละบริบทของวัฒนธรรมท่ีเขาอยู่ เพื่อแก้ปัญหาและสร้าง
ผลงานท่ีมีคุณค่าแก่สังคม27  
ปัญญา 9 ด้านของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 
 1. Visual/Spatial Intelligence ความฉลาดท่ีจะเรียนรู้ด้วยการมองเห็นภาพ/มิติ เก็บข้อมูล
จากการมองเห็นจนเกิดความ คิดในเชิงมิติ และปรากฏภาพในสมอง และจดจำภาพเหล่านั้นเป็น
ข้อมูลไว้ใช้ต่อไป เด็กกลุ่มนี้มักจะชอบเรียนรู้ด้วยแผนท่ี ตาราง แผนภูมิ กราฟ รูปภาพ วีดิทัศน์ และ

 
26 ภรณี  คุรุรัตนะและคณะ, การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย(3-5ปี) แนวคิดของกลุ่มนัก

การศึกษา. กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นต้ิงกรุ๊ป. 2542. 
27 เยาวภา เดชะคุปต์. รวมนวัตกรรมทฤษฎีการศึกษาปฐมวัยส่การประยุกต์ใช้ใน

ห้องเรียน. กรุงเทพฯ: สาราเด็ก. 2551,3 
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ภาพยนตร์ ให้ความสำคัญกับความเข้าใจท่ีจะนำไปสู่การลงมือกระทำ เป็นทักษะท่ีทำให้เรามองเห็น
ส่ิงต่างๆ บันทึกไว้ในสมอง เกิดภาพในใจ จนสามารถคิดค้นส่ิงต่างๆ หรือแก้ไขปัญหา 
 2. Verbal/Linguistic Intelligence ความฉลาดท่ีจะเรียนรู้ด้วยการฟัง พูด และใช้ภาษา 
และมีทักษะในการฟัง อ่าน เขียน ใช้คำ เด็กพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดได้ดี ความคิดมักจะ
ออกมาเป็นคำพูดมากกว่าเป็นภาพ เก่งท่ีจะเล่าเรื่อง อธิบาย สอน พูดขำขัน เข้าใจความหมายใน
คำพูดได้ดี จดจำข้อมูล พูดชักจูงโน้มน้าวคนอื่น อธิบายวิเคราะห์การใช้คำพูด 
 3. Logical/Mathematical Intelligence ความฉลาดท่ีจะเรียนรู้ด้วยเหตุผล ตรรกะ และ
ตัวเลข เด็กมักคิดเป็นระบบ หรือ เรียงลำดับตามเหตุการณ์ ตามอันดับตัวเลข เก่งท่ีจะเช่ือมโยงข้อมูล
ช้ินส่วนต่างๆเข้าเป็นภาพใหญ่ มักกระตือรือร้นสนใจส่ิงรอบ ตัวเสมอๆ มักชอบถามคำถามและชอบ
ทดลองเพื่อให้ได้คำตอบ มีทักษะในการแก้ปัญหา จัดลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูล เช่ือมโยงความคิดเชิง
นามธรรม 
 4. Bodily/Kinesthetic Intelligence ความฉลาดท่ีจะควบคุมร่างกาย การเคล่ือนไหว และ
จัดการงานต่างๆได้ดี มักแสดงตัวตนด้วยการเคล่ือนไหว มีทักษะในการใช้สายตาร่วมกับการใช้มือ 
เช่น เล่นบอลได้ดี หรือ ยิงเป้าได้แม่น ด้วยทักษะในการจัด การส่ิงแวดล้อมรอบตัว ทำให้สามารถ
จดจำและจัดระบบข้อมูลส่ิงรอบตัวได้ดี 
 5. Musical/Rhythmic Intelligence ความฉลาดท่ีจะสร้างและด่ืมด่ำกับสุนทรียะทางดนตรี 
ทำให้เด็กกลุ่มนี้มักคิดเป็นเสียง จังหวะ และ รูปแบบ (คล้ายกับการเล่นดนตรี แบบท่ีวงดนตรีเล่น
ร่วมกันเป็นเพลง) มักตอบสนองต่อเสียงดนตรี ท้ังด้านความช่ืนชมหรือวิพากษ์วิจารณ์ เด็กกลุ่มนี้จะไว
มากกับเสียงท่ีอยู่รอบตัว 
 6. Interpersonal Intelligence ความฉลาดท่ีจะสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจผู้อื่น มักจะ
มองส่ิงต่างๆด้วยมุมมองของคนอื่นๆรอบตัว เพื่อให้เข้าใจว่าคนอื่นๆคิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไร มี
ทักษะในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก แรงบันดาลใจ และ แรงกระตุ้นของผู้คน 
 7. Intrapersonal Intelligence ความฉลาดในการเข้ าใจตน เอง ส่ือสารกับตน เอ ง 
โดยเฉพาะการมีสติกับภาวะภายในของตน พยายามท่ีจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกภายใน ความฝัน 
สัมพันธภาพกับผู้อื่น เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตน สะท้อนและวิ เคราะห์ตนเอง เข้าใจแรง
ปรารถนาและความใฝ่ฝันของตน 
 8. Naturalistic Intelligence ความฉลาดในการเรียนรู้ ส่ิงต่างๆในธรรมชาติรอบตัว 
แยกแยะความเป็นจริง/ลักษณะร่วมหรือแตกต่างของส่ิงรอบตัว จัดกลุ่มส่ิงท่ีเหมือนหรือต่างกัน ด้วย
แนวคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล มองเห็นลำดับช้ันของความเช่ือมโยงในธรรมชาติ จัดแบบแผนความคิดของ
ตน ด้วยการจัดกลุ่ม จัดอันดับช้ันของความจำต่อส่ิงรอบตัว 
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 9. Existential Intelligence ความฉลาดในการเช่ือมโยงส่ิงต่างๆเข้ากับภาพใหญ่ (มหภาค) 
จนเห็นความงดงามของสรรพส่ิงในโลก เช่ือมโยงการดำรงอยู่ของมนุษย์และตนเองกับส่ิงท่ีใหญ่กว่า 
เช่น จักรวาล พระเจ้า ความดีงาม สามารถรวบรวมสรุปรายละเอียด แล้วทำให้เกิดความเข้าใจถึงส่ิงท่ี
ใหญ่กว่า เห็นคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ เห็นความงดงามของศิลปะ 
 รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวความคิดทฤษฎีพหุปัญญา ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 
ผู้สอนต้องจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้กับเด็กโดยจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละด้านของ
เด็กเนื่องจากผู้เรียนมีระดับพัฒนาการในแต่ละด้านไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการจัดประสบการณ์จึงต้อง
เน้นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของเด็ก ครูควรเน้นให้เด็กค้นพบเอกลักษณ์ในตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตน และเคารพในเอกลักษณ์ของผู้อื่น รวมท้ังเห็นคุณค่าและเรียนรู้ท่ีจะใช้
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ควรมีการประเมินท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกด้านของพัฒนาการ28 
แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะกับเด็ก ท้ังเด็ก
พิเศษและเด็กปกติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยมีแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Dr. Maria 
Montessori) เป็นผู้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบนี้ขึ้นมา สำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา มอนเตสซอรี่ ได้ใช้วิธีการท่ีคิดขึ้นเองนี้ จนประสบผลสำเร็จ และได้พัฒนาวิธีการสอนต่อมา
จนสมบรูณ์ เพื่อใช้เป็นวิธีการสอนสำหรับเด็กท่ัวๆ ไป 
 มอนเตสซอรี่เช่ือว่า เราสามารถสร้างสังคมท่ีดีและก่อกำเนิดโลกขึ้นมาใหม่ได้โดยการให้
การศึกษาท่ีดีแก่เด็ก เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าซึ่งจะเป็นผู้สร้างสังคมใหม่เด็กแต่ละคนเป็น
ผู้ริเริ่มอนาคตใหม่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงเป็นอนาคตของเรา มอนเตสซอรี่เช่ือว่าเราสามารถใช้เด็กเป็น
เครื่องมือในการเปล่ียนแปลงสังคม และแก้ไขปัญหาปัจจุบันได้ เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงสำคัญ
สำหรับเด็ก เพราะการศึกษาเป็นหัวใจขงการเปล่ียนแปลง และ มีพื้นฐานแนวคิดว่า การเรียนรู้ของ
เด็กต้องเกิดจากการเห็นอย่างเป็นรูปธรรม การสัมผัส การได้หยิบจับทดลองด้วยตนเองตามรูป
แบบอย่างมีขั้นตอนและเป้าหมาย เด็กจะเรียนรู้อย่างเข้าใจจากการสัมผัส การใช้สมาธิและมีวินัยใน
ตนเอง โดยมีอุปกรณ์เป็นส่ือการสอนท่ีสำคัญท่ีทำให้เด็กพัฒนาความรู้และความคิดอย่างมีระบบ 
 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ อธิบายความหมายของการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของมอน
เตสซอรี่ว่าเป็นการสอนแบบเน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคลโดยเด็กจะได้ฝึกสัมผัส วัสดุอุปกรณ์ท่ีเตรียม
ไว้เป็นรายบุคคล ได้รับคำแนะนำการใช้ก่อน และจากนั้นจึงเลือกท่ีจะทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง 

 
28 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์. 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ : 

บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปปอเรช่ัน. 2552. 
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จะเป็นการฝึกการคิดริเริ่ม ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง การปฏิบัติกับส่ือการสอนของ
มอนเตสซอรี่ จะเปิดโอกาสให้เด็กฝึกปฏิบัติ ลองผิด ลองถูก ไม่กลัวผิด กล้าเส่ียง และเมื่อเ ด็กทำได้
เด็กจะรู้สึกพอใจ และเป็นรางวัลภายในของตนเอง จะไม่มีการให้คะแนนดาวหรือขนม ซึ่งนับเป็นส่ิง
เร้าภายนอก ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และเช่ือมั่นในท่ีทำได้เอง ครูมีบทบาทในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยก็จริง แต่บทบาทเป็นการสังเกต อำนวยความสะดวก จัด
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเด็กมากกว่า ในกรณีท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ต้องให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง
ก่อน แล้วจึงเข้าช่วย วิธีการสอนนี้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง29 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กวัย 3 -6 ขวบ ครอบคลุม
การศึกษา 3 ด้านคือ 

1.ด้านทักษะกลไก (Motor Education) หรือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต มีจุดประสงค์เพื่อฝึก
การดูแลและจัดการส่ิงแวดล้อม การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ความรับผิดชอบและการประสานสัมพันธ์
ให้สมดุล เด็กจะทำกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวเบื้องต้นของชีวิตประจำวัน การดูแล
ตนเอง การจัดการเกี่ยวกับของใช้ในบ้าน เช่น การตักน้ำ การตวงข้าว การขัดโต๊ะไม้ การเย็บปักถัก
ร้อย การรูดซิป การพับและเก็บผ้าห่ม หรือมารยาทในการรับประทานอาหารเป็นต้น 
  2. ด้านประสาทสัมผัส (Education of the Senses) มีจุดประสงค์เพื่อฝึกการสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัสท้ังห้าเกี่ยวกับมิ ติ รูปทรง ปริมาตรของแข็ง ของทึบ อุณหภูมิ เด็กจะได้รู้จัก
ทรงกระบอก ลูกบาศก์ ปริซึม แขนงไม้ ชุดรูปทรงเรขาคณิต บัตรประกอบแถบสี กระดานสัมผัส แผ่น
ไม้ แท่งรูปทรงเรขาคณิต กิจกรรมท่ีจัดให้เด็กปฏิบัติผ่านการเล่น เช่น หอคอยสีชมพู แผ่นไม้สีต่างๆ 
เศษผ้าสีต่างๆ รูปส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ รูปทรงกระบอก ระฆัง กล่อง และขวดบรรจุของมีกล่ิน แท่งไม้สี
แดงและแท่นวางเป็นขั้นบันได ถุงท่ีซ่อนส่ิงลึกลับ เป็นต้น 

3.ด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ (Preparation For Writing and Arithmetic) หรือกลุ่ม
วิชาการ มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่ระดับประถมศึกษา เตรียมตัวด้านการอ่านการเขียนโดย
ธรรมชาติ การประสมคำ คณิตศาสตร์ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การประพันธ์เพลง การ
เคล่ือนไหวมือ เด็กจะเรียนเกี่ยวกับตัวเลข กล่องชุดอักษร ชุดแผนท่ี เครื่องมือ โน้ตดนตรี กล่องและ
แท่งสี อักษรกระดาษทราย แผ่นโลหะ ชุดรูปทรงเรขาคณิต ชุดแต่งกาย เป็นต้น กิจกรรมท่ีจัดสำหรับ
เด็ก เช่น การคูณ การหารยาว ทศนิยม การแนะนำเลขจำนวนเต็ม 10 ด้วยลูกปัด แบบฝึกหัดการบวก

 
29 จีระพันธ์  พูลพัฒน์, การสอนแบบมอนเตสซอร่ี.จากทฤษฎีสู่แนวทางนำไปปฏิบัติ, 

(กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ,2554) 
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และการลบ การเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ เรียนเรื่องส่วนท่ีเป็นพื้นดิน เช่น ท่ีราบ ภูเขา เกาะ แหลม ฯลฯ 
ส่วนท่ีเป็นพื้นน้ำเช่น น้ำตกทะเลสาบ อ่าว ช่องแคบ ฯลฯ30 

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ กิจกรรมถือเป็นส่วนสำคัญ ท่ีเด็กเล็กจะ
เรียนด้วยร่างกายท้ังหมด โดยเน้นทางด้านการฝึกฝนทางประสาทสัมผัส กิจกรรม หรืองานท่ีเด็กทำ
จะต้องมีความหมาย อุปกรณ์การเรียนได้วางรูปแบบเอาไว้ให้เด็กได้ทำงานต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอน
งานจะกระตุ้นทำให้เด็กทำงานต่อไป กิจกรรมแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เด็กจะได้เรียนรู้ด้วย
ตัวเอง จากการใช้ส่ือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีช่วยให้เด็กเข้าใจง่าย ส่ิงสำคัญของเรียนแนวมอนเตสซอรี่ 
คือ มือ เพราะเด็กจะสามารถเรียนรู้ทุกอย่างผ่านมือของตัวเอง โดยมีคุณพ่อคุณแม่และครูเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เรียนรู้และทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เด็กจะรู้สึกมีอิสระในการหยิบจับอุปกรณ์ท่ีเขาสนใจมาทำ 
หากทำไม่ได้ เด็กจะนำไปเก็บและหยิบอุปกรณ์ช้ินอื่นมาแทน ท้ังนี้การฝึกฝนจากอุปกรณ์ท่ีง่ายไปสู่
อุปกรณ์ท่ียากเป็นไปตามพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก การเรียนแบบมอนเตสซอรี่จะเน้นแบบคละ
อายุ ให้ช่วงอายุห่างกันประมาณ 3 ปี มีท้ังเด็กท่ีอายุมากกว่า เท่ากัน และน้อยกว่า เรียนอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน จุดประสงค์ ก็เพื่อให้เด็กช่วยเหลือกัน ไม่มีการแข่งขันกันในห้องเรียน และเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮ/สโคป (High Scope) นั้น เป็นการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือทำผ่านมุมกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีมีส่ือและการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กเป็นตัวช่วย โดยปล่อยให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระด้วย
ตัวเอง มีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีของเพียเจท์ (Piage’s Theory) ท่ีว่าด้วยการพัฒนาทาง
สติปัญญา ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเด็กสามารถสร้างความรู้ได้เองโดยใช้กระบวนการ
สร้างสรรค์การเรียนรู้  (Constructive process of learning) ผ่านการกระทำของตน และการ
ประเมินผลงานอย่างมีแบบแผน ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนั้นกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบลงมือกระทำ 

การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ซึ่งเด็กได้จัดกระทำกับวัตถุ 
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิด และเหตุการณ์ จนกระท่ังสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
สอดคล้องกับ (Hohmann and Weikart) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบลงมือกระทำเป็นพื้นฐานสำคัญใน

 
30 ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ และพิชญา ตันธนวิกรัย, คู่มือการสอนแบบมอนเตสเซอร่ีจากทฤษฎี

สู่แนวทางปฏิบัติ. (กรุงเทพฯ: เอ็ดดูเคช่ัน สตูดิโอ, 2556) 32. 



  61 

การพัฒนาเด็ก และจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโปรแกรมท่ีพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม
กับพัฒนาการ การเรียนรู้แบบลงมือกระทำมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. การเลือกและตัดสินใจ  
2. ส่ือ ห้องเรียนท่ีเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำจะมีเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 

เพียงพอ และเหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก  
3. การใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5  
4. ภาษาจากเด็ก ส่ิงท่ีเด็กพูดจะสะท้อนประสบการณ์และความเข้าใจของเด็ก  
5. การสนับสนุนจากผู้ใหญ่  
ในห้องเรียนท่ีเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำ เด็กจะได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ คน แนวคิด และ

เหตุการณ์สำคัญต่างๆ อย่างหลากหลาย ส่ิงเหล่านี้เป็นประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ และการท่ีเด็กมีประสบการณ์สำคัญซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นนี้ก็จะช่วยให้
เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองในท่ีสุด การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำ
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง และเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นเด็ก
เป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ เมื่อเด็กลงมือปฏิบัติ เด็กจะได้ใช้ผัสสะในการรับรู้ข้อมูลท้ังในรูปของภาพ 
เสียง สัมผัส ท้ังยังประกอบด้วยประสบการณ์ของเหตุการณ์ต่างๆ การใช้วงจรของเซลล์สมองพร้อมๆ 
กันมากเท่าใด เสถียรภาพความเช่ือมโยงของวงจรก็เกิดได้เร็วเท่านั้น 31  จึงสามารถกล่าวได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำถือเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

สมองของเด็กเล็กได้รับความสนใจในช่วงประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมา เราได้เรียนรู้ว่าสมองถูก
ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสมองของเด็กเล็กช้ีชัดว่าการเช่ือมต่อของเซลล์
สมองของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว เครือข่ายเซลล์สมองท่ีเช่ือมต่อกันนี้มีความสำคัญมาก
ต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเด็กได้รับจะถูกป้อนเข้าสู่สมองของเด็ก และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การเช่ือมต่อของเส้นใยประสาท เส้นใยประสาทและจุดเช่ือมต่อท่ีทำงานอยู่เสมอจะมีการสร้างไขมัน
ล้อมรอบ (Myelinization) ทำให้การเคล่ือนไหวของกระแสไฟฟ้าในเส้นใยประสาทเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันไม่ให้เครือข่ายเส้นใยประสาทถูกกำจัดไป ดังนั้น การ

 
31 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).การออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้วัยอนุบาล. เข้าถึงจาก http://www.okmd.or.th/bbl/documents/332/bbl-design-
learning-process เมื่อ 12 มิถุนายน 2564 
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ท่ีจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จึงต้องให้เด็กได้รับประสบการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยการจัดการ
เรียนรู้บนฐานของหลักการเรียนรู้ของสมองและจิต32 ดังนี้ 

1. สมองสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน (A parallel processor) และ
การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับสรีระท้ังหมดของร่างกาย สมองทำงานเป็นระบบซึ่งเป็นองค์รวม (A whole 
system) จะไม่แยกเรียนรู้เฉพาะทีละส่วน การจัดการศึกษาจึงต้องไม่จัดโดยแยกเป็นส่วนๆให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ 

2. ในช่วงแรกของชีวิตสมองเติบโตอย่างรวดเร็วมาก การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสมอง
เกิดจากการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม มนุษย์แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ดังนั้น 
ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

3. มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติในการค้นหาความหมายของส่ิงต่างๆ 
ดังนั้น จึงต้องตอบสนองต่อความต้องการค้นหาความหมายด้วยการได้สำรวจและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 

4. สมองจะท้ังรับรู้และทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น แต่สมองจะสร้างและ
แสดงออกด้วยรูปแบบของตัวเอง ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กำหนด
รูปแบบในการเรียนรู้และทำความเข้าใจของตนเอง 

5. อารมณ์มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ อารมณ์และการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีแยกจากกันไม่ได้ 
ดังนั้น บรรยากาศท่ีเหมาะสมจึงเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 

6. สมองท้ังสองซีกจะทำงานอย่างสัมพันธ์กันในทุกๆ กิจกรรม ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าสมอง
จะทำการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และทำความเข้าใจโดยภาพรวม ดังนั้น การจัดการศึกษาท่ีดีต้อง
ตระหนักถึงข้อนี้ โดยการให้เรียนรู้เป็นภาพรวมและส่วนย่อย 

7. การเรียนรู้ประกอบด้วยจุดสนใจหลักและรับรู้ส่ิงต่างๆรอบตัวไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น 
ในการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ในทุกแง่มุม 

8. การเรียนรู้เป็นไปโดยท่ีเกิดความตระหนักในส่ิงท่ีกำลังเรียนรู้และไม่ได้ตระหนักว่า
เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้อาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีแต่ต้องใช้เวลาท่ีค่อยๆเกิดขึ้น ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจึงต้องออกแบบให้เอื้อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆต่อเติมแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ จนกระท่ัง
เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ 

9. มนุษย์มีวิธีจัดระบบความจำ 2 แบบท่ีสำคัญ คือ ระบบการจำเป็นมิติ และการ
ท่องจำ การเรียนรู้ท่ีอย่างมีความหมายต่อผู้เรียนจะเกิดจากระบบความจำท้ังสองแบบนี้ ดังนั้น การ
เรียนรู้จะเกิดจากส่ิงท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน 

 
32 Caine, R.N. and Caine, G.. Brain / Mind Learning Principles. [Online] Available  

from: http://www.cainelearning.com/bbl/bbl2.htm. 18/04/2018 
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ในช่วงต้นของชีวิต สมองจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากซึ่งมีลักษณะของ Hard wiring มีการ
สร้างเส้นใยประสาท และจุดเช่ือมต่อมากมาย ซึ่งมีช่วงของการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในเรื่องต่างๆ 
(Windows of opportunity) แต่อย่างไรก็ตาม สมองก็ไม่ได้จำกัดหรือหยุดการเจริญเติบโต มนุษย์จึง
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น จึงควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ Windows of opportunity 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความท้าทายจะช่วยกระตุ้นให้ต้องการเรียนรู้ ส่วนความกลัวจะ
ยับยั้งการเรียนรู้ ดังนั้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นในบรรยากาศท่ีปราศจากความกลัว และมีความท้าทาย
ให้ต้องการเรียนรู้ มนุษย์ทุกคนมีสมอง แต่สมองของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากพันธุกรรม
และส่ิงแวดล้อม ดังนั้น แต่ละคนจึงมีแบบแผนของการเรียนรู้ (Learning Style) ความสามารถ และ
เชาว์ปัญญาท่ีแตกต่างกัน 

ท้ังนี้ การจัดการเรียนรู้บนฐานขององค์ความรู้ดังกล่าวจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี มีลักษณะ 
ดังนี้ 

 1. จัดการเรียนรู้โดยไม่แยกเป็นส่วนๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองมนุษย์ ซึ่งสามารถ
ทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน และการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับสรีระท้ังหมดของร่างกาย  

  2. จัดการเรียนรู้โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม เพราะการเปล่ียนแปลงต่างๆของ
สมองเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคม 

  3. จัดการเรียนรู้ โดยตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติในการค้นหา
ความหมายด้วยการให้เด็กได้สำรวจและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 

  4. จัดการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กำหนดรูปแบบในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
ของตนเอง เนื่องจากสมองจะท้ังรับรู้และทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น แต่สมองจะสร้างและ
แสดงออกด้วยรูปแบบของตัวเอง 

  5. จัดบรรยากาศท่ีเหมาะสมซึ่งเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ เนื่องจากอารมณ์และการเรียนรู้เป็นส่ิง
ท่ีแยกจากกันไม่ได้ และอารมณ์มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ 

  6. จัดการเรียนรู้ท้ังการเรียนรู้ท่ีเป็นภาพรวมและท่ีเป็นส่วนย่อย เพื่อตอบสนองต่อข้อความรู้
ท่ีว่าสมองจะทำการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และทำความเข้าใจโดยภาพรวม สมองท้ังสองซีกจะ
ทำงานอย่างสัมพันธ์กันในทุกๆ กิจกรรม 

  7. จัดการเรียนรู้โดยใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ในทุกแง่มุม เพราะการเรียนรู้ของสมอง
จะประกอบด้วยจุดสนใจหลักและรับรู้ส่ิงต่างๆรอบตัวไปพร้อมๆ กัน 

  8. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่ งเอื้อให้ ผู้เรียนได้ค่อยๆ ต่อเติมแนวคิด ทักษะ และ
ประสบการณ์ จนกระท่ังเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นโดยท่ีตระหนักในส่ิงท่ี
กำลังเรียนรู้ และไม่ได้ตระหนักว่าเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้อาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีแต่ต้องใช้เวลา
ท่ีค่อยๆ เกิดขึ้น 
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  9. จัดการเรียนรู้จากส่ิงท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน เนื่องจากการเรียนรู้ท่ีอย่างมีความหมายต่อ
ผู้เรียนเป็นผลมาจากท้ังระบบการจำเป็นมิติ และการท่องจำ 

  10. จัดการเรี ยน รู้ ให้ เหมาะสมกั บหน้ าต่ างโอกาสของการเรียน รู้  (Windows of 
opportunity) และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  11. จัดบรรยากาศท่ีปราศจากความกลัว และมีความท้าทายให้ต้องการเรียนรู้ เนื่องจากความ
ท้าทายจะช่วยกระตุ้นให้ต้องการเรียนรู้ ส่วนความกลัวจะยับย้ังการเรียนรู้ 

  12. จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล เนื่องจากสมองของแต่
ละคนล้วนแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 

แนวคิดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับ
หลักการทำงานของสมองเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจ และความสามารถ ได้ฝึกคิด 
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติจริง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จาก
บุคคลอื่น ได้ทำกิจกรรมท่ีท้าทายและเกิดความสำเร็จ ได้เรียนรู้ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย อบอุ่น และ
ยอมรับ และมีโอกาสนำความรู้ท่ีเรียนไปใช้อย่างมีความหมาย แนวทางการจัดประสบการณ์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดให้จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการท้ังทักษะและสาระการ
เรียนรู้ คำว่า "บูรณาการ" จึงเป็นคำท่ีคุ้นเคยสำหรับครู แต่อาจเกิดความเข้าใจท่ีสับสนว่าการบูรณา
การเป็นการนำองค์ความรู้ต่างๆ มากองรวมกัน โดยทึกทักเหมารวมเอาไว้ด้วยกันอย่างไม่สามารถ
แยกแยะอะไรได้ และอ้างว่าให้เด็กทำกิจกรรม ท้ังๆ ท่ีครูก็ไม่ชัดเจนว่าผสมผสานอะไรไว้ด้วยกัน 

การบูรณาการถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งของการสอน รวมทั้งเป็นปรัชญาในการสอนท่ีนำเนื้อหา
ความรู้จากหลายวิชามาสัมพันธ์ที่จุดเดียวกัน (Focus) หรือหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน33  ท้ังนี้ ทิศนา  
แขมณี ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการว่า หมายถึง การนำเนื้อหาสาระท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้34 

 
33 วลัย พานิช. การบูรณาการ: แนวคิดและแนวปฏิบัติสู่การจัดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย. ใน 

สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ และคณะ (บรรณาธิการ), แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับครูเพือ่รองรับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.หน้า 43 – 80. 

34 ทิศนา  แขมณี, ศาสตร์การสอน. (พิมพ์ครั้งท่ี 23). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2562. 
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เมื่อพิจารณาความหมายของการบูรณาการจะเห็นได้ว่าความรู้ ความคิด และประสบการณ์
สำคัญต่างๆ นั้นต่างมีความสัมพันธ์กัน และหน่วยย่อยท่ีสัมพันธ์กันเหล่านี้เกิดการผสมผสานหลอม
รวมจนเกิดเอกลักษณ์ใหม่ท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียว 

แนวทางหนึ่งในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการจัด
ประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และมีความ
สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของสมอง คือ "กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม" ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
และกิจกรรมเกมการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับส่ือและเครื่องเล่นอย่างอิสระตามมุม
เล่น หรือมุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนท่ีจัดไว้ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตาม
ความสนใจและความต้องการของเด็ก ท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ลักษณะของการเล่นของเด็กมี
หลายลักษณะ เช่น การเล่นบทบาทสมมติและเล่นเลียนแบบ ในมุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้า มุมวัด 
มุมเสริมสวย ฯลฯ การอ่านหรือดูภาพในมุมหนังสือ การเล่นสร้างในมุมบล็อก การสังเกตและทดลอง
ในมุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ การเล่นฝึกทักษะต่างๆ ในมุมเครื่องเล่นสัมผัส หรือมุมของเล่น 
หรือมุมเกมการศึกษา เป็นต้น  การจัดกิจกรรมเสรีหากครูจัดมุมเล่นโดยจัดวางวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่
เหมาะสมกับวัย ไม่ท้าทาย หรือไม่เคยเปล่ียนแปลงอะไรเลยย่อมทำให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ 
เพราะสมองจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีส่ิงจูงใจท่ีชักนำให้สมองสนใจผลิตความรู้ สมองจะมีกระบวนการเลือก
คัดกรองเฉพาะส่ิงท่ีน่าสนใจเท่านั้นเข้าสู่การรับรู้ของสมอง ท้ังนี้ การจัดมุมเล่นท่ีดีท่ีสามารถส่งเสริม
จึงควรจัดส่ือท่ีตรงกับความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ จัดอุปกรณ์ให้เพียงพอกับเด็ก 
และจัดวางให้เด็กหยิบใช้และเก็บเองได้ จัดให้น่าสนใจ และดึงดูดให้เด็กเข้าไปเล่น โดยมีการ
เปล่ียนแปลงส่ือท่ีจัดไว้อย่างสม่ำเสมอตามหัวข้อท่ีเด็กสนใจและกำลังเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อกระตุ้น
ให้เด็กต้องการเรียนรู้ ท้ังนี้ครูอาจให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่นด้วยก็ได้ ส่ิงสำคัญคือต้องจัดเวลา
ให้เด็กมีโอกาสได้เล่น หรือจัดกระทำกับส่ือต่างๆ อย่างเพียงพอ 

2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ ตัดปะ 
การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้รับรู้เกี่ยวกับความงาม 
และได้แสดงออกทางความรู้สึก และความสามารถของตนเอง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ควรจัดให้เด็ก
ทำทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม ให้เด็กเลือกทำอย่างน้อย 1-2 กิจกรรมตามความสนใจ  การ
จะพัฒนาด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ให้เด็กต้องเข้าใจว่า ศิลปะคือกระบวนการท่ีสมองถอด
ความคิดออกมาเป็นภาพ และช้ินงานต่างๆ กระบวนการพัฒนาศิลปะและการสร้างสรรค์ของเด็กจึง
เน้นให้เด็กคิดและลงมือทำออกมา เมื่อเด็กทำงานศิลปะเด็กจะเกิดการเช่ือมโยงในสมอง คิด



  66 

จินตนาการ และผลโดยตรงท่ีเด็กได้รับ คือ ความรู้สึกพอใจ มีความสุข และได้สัมผัสสุนทรียะของโลก
ต้ังแต่วัยเยาว์ การแสดงออกทางศิลปะจึงเปรียบเสมือนการสร้างจินตนาการเป็นรูปร่างภายนอกแล้ว
ป้อนกลับเข้าสู่สมอง เป็นการทำให้สมองได้จัดการกับจินตนาการต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยิ่งทำ ยิ่ง
จัดระบบความคิดได้ดีขึ้น ในการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมอง ครูจึงควรให้เด็กมีเวลาเต็มท่ี
ในการทำงานศิลปะ ให้เด็กมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส มีโอกาสทดลองใช้วัสดุ และเครื่องมือท่ี
หลากหลาย ได้พูดคุยเกี่ยวกับงานของตนเองหรือให้เด็กได้จัดแสดงและนำเสนอผลงาน ศิลปะของเด็ก
ไม่ควรเน้นการลอกเลียนแบบ หรือการทำให้เหมือนของจริง เนื่องจากสายตาและจินตนาการของเด็ก
วัยนี้ยังไม่ได้มุ่งไปสู่ความถูกต้องของสัดส่วน แสง หรือเงา 

3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ หรืออุปกรณ์อื่นๆมา
ประกอบการเคล่ือนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เด็กวัยนี้ร่างกายกำลัง
อยู่ในระหว่างพัฒนา การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายยังไม่ผสมผสานหรือประสานสัมพันธ์กันอย่าง
สมบูรณ์ การทำกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะช่วยให้เด็กเรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคล่ือนไหว
ของตนเองได้  สมองส่วนท่ีรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดสมดุลของร่างกาย คือ สมองเล็กหรือซีรี
เบลล่ัม (Cerebellum) การกระตุ้นสมรรถนะของสมองส่วนนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถใน
ด้านการรับข้อมูลจากส่ิงแวดล้อมไปด้วยพร้อมๆ กัน ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนา
ทักษะเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัส เด็ก
ต้องพัฒนาความสามารถในการใช้ตา มือ เท้า และประสาทรับความรู้สึกต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน การ
เคล่ือนไหวร่างกายของเด็กเป็นการเตรียมสมรรถนะของร่างกายทุกส่วนเพื่อใช้ประโยชน์ในการมีชีวิต
อยู่ และพร้อมกันนั้นการเคล่ือนไหวร่างกายก็พัฒนาความสามารถของสมองอันเป็นเครื่องมือของการ
เรียนรู้ไปด้วย 

4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึก
การทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มท้ังกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีจัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง 
พูด สังเกต คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผล และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียน 
โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษานอกสถานท่ี เล่น
บทบาทสมมติ ร้องเพลง เล่นเกม ท่องคำคล้องจอง ประกอบอาหาร เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก 
ฯลฯ  กระบวนการให้สมองเรียนรู้ท่ีจะให้ความหมายส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีเผชิญ ตีความ และสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างส่ิงต่างๆ ท่ีรับรู้มา เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจาก
การรับรู้ของสมองจำนวนมาก ถ้าไม่มีข้อมูลในความทรงจำ ก็ไม่สามารถคิดอะไรออกมาได้ ดังนั้น
กระบวนการพัฒนาการคิดของของเด็กจึงต้องมุ่งเน้นให้เด็กได้มีประสบการณ์ท่ีต้องใช้ประสาทสัมผัส
ท้ังห้า ส่ิงท่ีก่อรูปในการคิดของเด็กเริ่มต้นท่ีการจับต้อง สัมผัส และมีประสบการณ์โดยตรง สมองรับรู้
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ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า แล้วก่อรูปเป็นวงจรแห่งการคิดขึ้นมาในสมอง ประสบการณ์ของเด็กผ่าน
การสัมผัส การชิม การดมกล่ิน การได้ยิน และการเห็น จึงเป็นพื้นฐานของการสร้างความหมายให้แก่
ส่ิงต่างๆ ครูจึงควรออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำซึ่งจะทำให้เด็ก
มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า รวมท้ังจัดให้เด็กมีประสบการณ์ในสถานการณ์จำลองทุกอย่างท่ี
เป็นไปได้ เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดส่ิงท่ีซับซ้อนขึ้นตามลำดับ เด็กจะได้เคยชินกับการใช้ความคิด และคิด
เป็นในท่ีสุด 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลัง 
เคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคน
เป็นหลัก กิจกรรมกลางแจ้งท่ีควรจัดให้เด็กได้เล่น เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนามท่ีเด็กได้ปีนป่าย โยก
หรือไกว หมุน โหน เดินทรงตัว หรือ เล่นเครื่องเล่นล้อเล่ือน การเล่นทราย การเล่นน้ำ การเล่นสมมติ
ในบ้านจำลอง การเล่นในมุมช่างไม้ การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมการละเล่น ฯลฯ  การพัฒนา
ด้านการเคล่ือนไหวของร่างกาย เป็นการพัฒนาโครงสร้างท้ังระบบของร่างกายท่ีใช้ในการควบคุมส่ัง
การตัวเอง และการรับข้อมูลจากส่ิงแวดล้อม กระบวนการพัฒนาร่างกายและการเคล่ือนไหวของเด็ก
จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มท่ี เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัด
เล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการเหล่านี้ต้องเน้นให้เด็กได้ใช้งานร่างกายให้ครบถ้วน 
และพัฒนาจนมีสมรรถนะดีเต็มตามศักยภาพของเด็ก นอกจากนี้การท่ีเด็กได้เล่น ไม่ว่าจะเป็นการ
หมุนตัว กระโดด คลาน กล้ิง วิ่ง ไต่ ฯลฯ จะช่วยพัฒนาความสามารถในการรับรู้ระยะ มิติ มีการ
พัฒนาสมองให้สมดุลเป็นปกติ ส่ิงท่ีเด็กเล่น เช่น การควบคุมท่าทางการเดิน การวิ่งแข่ง การเล่น
กระบะทราย การเดินบนกระดานแผ่นเดียว ล้วนเป็นการทำซ้ำๆ ดัดแปลงท่าทางท่ีไม่สมบูรณ์เพื่อ
สร้างสมองให้พร้อมสำหรับการใช้งานในวัยถัดไป 

6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ 
เด็กสามารถเล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นท่ี/ระยะ เกมการศึกษาท่ี
เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น เกมจับคู่ เกมแยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ โดมิโน ลอตโต 
ภาพตัดต่อ ฯลฯ การให้เด็กเล่นเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาสมองด้านการคิด เมื่อเซลล์
สมองถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณต่างๆ เกิดเป็นข้อมูลจำนวนมาก การคิดจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลเหล่านั้นซึ่งจะกลายเป็นข้อมูลใหม่อีกช้ินหนึ่งซึ่งซับซ้อนขึ้น การท่ีเด็กเล่นเกมการศึกษาจึงเป็น
การกระตุ้นให้สมองได้จัดความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมีอยู่ เดิม ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ
ใหม่ เมื่อเกิดซ้ำๆ กัน ก็จะเกิดความคงตัวในวงจรร่างแหของเซลล์สมองนั่นเอง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ี
ครอบคลุมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม 
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พัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษา และส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
เป็นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการท่ีสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และหลักการ
ทำงานของสมองอย่างชัดเจน แม้ว่าจะเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ท่ีมีมานานมากแล้วก็ตาม 
หากครูจัดได้ถูกต้อง และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอย่อมนำไปสู่การทำให้เด็กกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
และเกิดแรงจูงใจในการเรียน เด็กได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ครบทุกด้าน ช่วยเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ท้ังสาระการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์สำคัญ 
ช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการจำ การคิด และการแก้ปัญหา และช่วยให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป เด็กจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยความรู้
นั้นเป็นความรู้ท่ีคงทนไม่ลบเลือนไปโดยง่าย 

แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) 
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) นี้ ดร.

จุมพล พูลภัทรชีวิน ประจำภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็น
ผู้พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2522 โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคการวิจัยท่ีรวมเอาจุดเด่นหรือ
ข้อดีของท้ังสองเทคนิคท่ีสามารถช่วยแก้จุดอ่อนของแต่ละเทคนิคได้เป็นอย่างดี การวิจัยแบบเทคนิค 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิควิธีการวิจัยอนาคตท่ีตอบสนอง
จุดมุ่งหมายและความเช่ือพื้นฐานของการวิจัยเชิงอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน35  
ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 

จุมพล พูลภัทรชีวิน ได้กล่าวว่า การวิจัยอนาคต มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “ Futures 
Research” เป็นศัพท์เฉพาะ (Technical Term) ท่ีส่ือถึงแนวคิด วิธีการกระบวนการ และระเบียบวิธี
ท่ีใช้ในการสำรวจ ศึกษาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ในอนาคต เกี่ยวกับเรื่องท่ีทำการศึกษา ท้ัง
แนวโน้มท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ จึงมีตัว “S” ต่อท้ายคำว่า Future เพื่อสะท้อนแนวคิดว่า
เรื่องของอนาคตนั้น มีความเป็นไปได้ในหลายทิศทาง จึงต้องสำรวจ และศึกษาแนวโน้มท่ีมีความ
เป็นไปได้เหล่านั้น ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ผู้ท่ีทำการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยอนาคต แบบต่าง ๆ เรียกว่านักวิจัยอนาคตส่วนนักคิดและนักทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตเรียกว่า นัก
อนาคตนิยม ค่ารวมที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ คือ นักอนาคต36 

 
35 จุมพล พูลภัทรชีวิน, การวิจัยอนาคต, สมาคมการวิจัย 13, 2 (2551): 9-13. 
36 จุมพล พูลภัทรชีวิน, การวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research), (เอกสารประกอบการ

อบรมสัมมนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์, 
2559),4. 
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วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การศึกษาอนาคตเป็นการทำนายถึงสภาพปัญหาและโอกาสท่ี
เป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตของสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านตัวบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านการเมือง อันเป็นผลเนื่องจากแหล่ง (sources) ท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไม่
ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ปัจจัยด้านท่ีเป็นความคิดหรืออุดมการณ์และ
ด้านท่ีเป็นวัตถุ หรือท้ังจากปัจจัยท่ีเป็นมนุษย์และท่ีมิใช่มนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญและ
จำเป็น37 
ความเป็นมาของ อี ดี เอฟ อาร์ (EDFR) 

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR นี้ ผู้เขียนเริ่มพัฒนาขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี พ .ศ.2522 ในขณะท่ี
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จุดเริ่มต้นของ
การคิดเทคนิคการวิจัยนี้ขึ้นมา มีเหตุจูงใจอยู่สองประการใหญ่ๆ คือ38 

ก. การมีโอกาสได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับอนาคตศึกษา (Futures Studies) และการวิจัยอนาคต
(Futures Research) ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมินิโซต้า ทำให้ผู้เขียนมีความสนใจใน
แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์สาขานี้มาก โดยเฉพาะเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi) 
และ EFR (Ethnographic Futures Research) จากการศึกษาพบว่า ระเบียบวิธีของการวิจัยแบบ
เดลฟายและ EFR มีแนวคิดและลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจากการวิจัยโดยท่ัวๆ ไป รูปแบบเดิมของ
เดลฟายและ EFR ยังไม่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและความเช่ือเบื้องต้นบางประการของการวิจัย
อนาคต น่าจะได้มีการคิดหาวิธีปรับปรุงพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อนของท้ังสองเทคนิค 

ข. การมีโอกาสได้พบและรู้ จักกับศาสตราจารย์  ดร .โรเบิร์ต บี  เท็กซเตอร์ (Robert 
B.Textor)แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ผู้พัฒนาเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EFR ทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะEFR ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจมาก แต่ยังมีบางจุดในระเบียบวิธีที่น่าจะได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา ถ้าหากผู้วิจัยต้องการท่ีจะเพิ่มความเป็นระบบและความน่าเช่ือถือของข้อมูล
เพิ่มขึ้น ในช่วงของการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้เขียนได้เสนอว่า หากมีการผสมผสานระเบียบวิธี
ระหว่าง EFR และ Delphi เข้าด้วยกัน โดยปรับให้มีความเหมาะสมมากขึ้นแล้ว น่าจะได้เทคนิคการ
วิจัยอนาคตใหม่อีกเทคนิคหนึ่ง ท่ีนอกจากจะตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและความเช่ือพื้นฐานของการ
วิจัยอนาคตได้ดีแล้ว ยังเป็นระเบียบวิธีท่ีช่วยให้นักวิจัยได้มาซึ่งข้อมูล/แนวโน้มท่ีเป็นระบบและ

 
37 วิโรจน์ สารรัตนะ, Future Research Leaders (กรุงเทพฯ: หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎี

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2556).3 
38 จูมพล พูลภัทรชีวิน “อนาคตศึกษาและการวิจัยอนาคต” (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ณ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ; 2559), 4. 
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น่าเช่ือถือมากขึ้น เพราะเทคนิคใหม่ (EDFR) นี้นำจุดเด่นหรือข้อดีของท้ัง EFR และ Delphi มา
รวมกัน ซึ่งจุดเด่นของท้ังสองวิธีช่วยลบหรือแก้จุดอ่อนของกันและกันได้เป็นอย่างดี ดร. เท็กซเตอร์ ก็
สนใจและสนับสนุนให้ผู้เขียนพัฒนาเทคนิคใหม่นี้ขึ้นมา นอกจากนี้ท่านยังได้เชิญให้ผู้เขียนเป็นผู้
วิจารณ์ (Commentator) เทคนิค EFR ท่ีท่านจะนำเสนอในการประชุมประจำปีครั้งท่ีสองของสมาคม
อนาคตโลก (The Second Annual Conference of the World Future Society’s Education 
Section) ท่ีจัดขึ้นในเมืองมินนิอาโปลิส รัฐมินนิโซต้า (Minneapolis Minnesota) ในวันท่ี 18-21 
ตุลาคม พ.ศ.2522 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้เขียนพัฒนาเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ขึ้น 
และได้ทดลองใช้ครั้งแรกกับงานวิจัยเรื่อง “Alternative Futures of Thai University : An EDFR 
Study” ในปีถัดมา และต่อมาได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cultural and Educational Futures 
ลักษณะของงานวิจัย 

เป็นวิจัยท่ีเป็นพหุมิติหลายเรื่องหลายปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกันปัญหาจากกระทบกันหมดนโยบาย
จำเป็นต้องมีลักษณะเป็น Multi - Dimentional ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงการวัดก็จะเกิดความหนักใจ
เพราะหลายตัวแปร หลายปัญหา ก็จะเป็นการวิจัยท่ีมุ่งการพิจารณาข้อสรุปท่ีใช้หลักเหตุผลท่ี
สอดคล้องกับข้อมูลคือมีลักษณะเป็น Inductive and Empirical เพราะการกำหนดนโยบายต้องมี
ท่ีมาและมีข้อมูลประจักษ์สนับสนุนนั้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญทำแล้วต้องดูผู้ใช้เป็น
สำคัญจึงจะไม่มีปัญหาว่าไม่ตอบสนองผู้ใช้ เน้นตัวแปรท่ีเปล่ียนแปลงได้ เพราะนโยบายทุกอย่างต้องมี
การจัดกระทำ (Munipulate) หากจัดกระทำไม่ได้ไม่สามารถทำอย่างอื่นต่อไปได้  

การวิจัยชนิดนี้ต้องยอมรับคุณค่า และอำนาจในการตัดสินใจของผู้วิจัยซึ่งจะบีบบังคับให้
ตัดสินใจไม่ได้ หน้าท่ีของผู้วิจัยคือให้เขาได้รับข้อมูล ผู้บริหารเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็ได้ คุณค่าของ
ผู้วิจัยอยู่ท่ีความชัดเจนของจุดยืนท่ีเราสนใจและต้องยอมรับอคติท่ีผู้วิจัยมีด้วย 

ประเภทของการวิจัย  
ประเภทของการวิจัยข้ึนกับเกณฑ์ท่ีใช้แบ่ง  
1. ใช้แหล่งของนโยบายแบ่งได้ 3 ประเภท  

1.1 เป็นนโยบายมาจากหัวหน้างาน นักวิจัยหาข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีวาง
ไว้เรียกว่า advocacy Research วิจัยเพื่อการเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่การตัดสินใจของนักบริหารมักจะ
เป็นประเภทนี้ จริงๆแล้วประเภทนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องนโยบาย เป็นประเภทไม่ดีนักแต่ก็ยังมีผู้นำมาใช้  

1.2 เป็นวิจัยเรื่องใด ๆ และไม่เกี่ยวกับนโยบาย แล้วนำมาคิดพิจารณากำหนด
นโยบายโดยนักวิจัย คือวิจัยเรื่องแล้วมาสัมมนาว่าน่าจะวิจัยเรื่องนั้น ๆ เรียกว่าจินตนาการคืออาศัย
จินตนาการกับผลการศึกษา เพื่อกำหนดนโยบาย วิจัยประเภทนี้ยังคงใช้ในระดับนานาชาติ  

1.3 นโยบายเป็นผลจากการวิจัยบางครั้ง ผู้บริหาร นักวิจัยประเภทท่ี 1 ทนไม่ได้ 
ผู้ใช้ส่วนมากจะเป็นประเภทท่ี 2 และมักกล่าวว่าทำออกมาได้มีระเบียบวิธี เช่นบอกว่าต้องการ
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นโยบายจากผลการวิจัยไม่ตรงพวกEthnographic , Delphi นี่คือเทคนิคการวิจัยท่ีสามารถสร้าง
นโยบายได้โดยไม่ต้องใช้จินตนาการ การมองวิจัยในประเภทนี้น่าสนใจมากกว่า มีแหล่งท่ีมาจากไหน 

2. ใช้เรื่องท่ีศึกษา แบ่งตามเรื่องท่ีศึกษาได้เป็น 4 ประเภทคือ  
2.1 ศึกษาตัวนโยบาย เช่น นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอ

ภาค และพัฒนาอุดมศึกษาว่านโยบายมาจากแนวคิดใดสาระและ Implication ของนโยบายนั้นเป็น
อย่างไร และสามารถศึกษาวิเคราะห์ได้ว่าเน้นอะไร  ต่อเนื่องอะไร แต่ผู้ศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐาน
เพียงพอ  

2.2 การวิเคราะห์เชิงความเหมาะสม และผลท่ีคาดหวังของนโยบายประเภทนี้ต้องมี
การศึกษาวิเคราะห์และมีการพิจารณาตามความเหมาะสม  

2.3 ศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อดูว่านโยบายท่ีกำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง มีตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติหลายแบบ เช่นการเมืองเอาการเมืองนำการนำโดย
วิธีหลักวิชาทางการบริหาร นำรูปแบบของการนำไปใช้ เพื่อทราบว่าผลเป็นอย่างไรนั้นทำได้หลายวิธี 
เช่น นำรูปแบบดังกล่าวมาเป็นตัวนำในการศึกษา อาจจะศึกษารูปแบบในการนำนโยบายทางการ
ศึกษาของไทยไปปฏิบัติ เพื่อดูว่ารูปแบบทางการเมืองหรือทางวิชาการสอดคล้องกับความเป็นจริง
หรือไม่  

2.4 ศึกษานโยบายประเภทไม่มีใครศึกษา ว่าผลของนโยบายท่ีเกิดขึ้นมากนัก 
Methodology ท่ีใช้เป็นแบบ Evaluative Research เรื่องนโยบายเป็นเรื่องน่าสนใจมาก แต่มักไม่ได้
รับกำลังใจในการศึกษา ท้ังๆท่ีเมื่อศึกษาไปแล้วจะพบความคิดหลายๆอย่าง แต่หากสามารถสรุปได้ว่า
ในการวิจัยเชิงนโยบาย ต้องใช้วิธีการวิจัยหลาย ๆ แบบเป็นพหุวิธี มักไม่มีวิธีวิจัยเด่ียว ๆ ยกเว้น
การศึกษาบางประเภท จึงมีวิธีเดียวบ้าง แต่โดนส่วนใหญ่แล้วมักใช้หลายวิธี 

ขั้นตอนการทําวิจัย EDFR  
เทคนิคการวิจัย EDFR เป็นเทคนิควิจัยอนาคต โดยผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR 

(Ethnographic Future Research) กับเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน ขั้นตอนของ EDFR คล้ายคลึง
กับวิธีการของเดลฟาย (Delphi) แต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
ซึ่งอาจสรุปได้เป็นขั้นตอนดังนี้  

1. การกำหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากเพราะ
ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยต้องติดตามกลุ่มผู้เช่ียวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบาย
จุดมุ่งหมายขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเวลาท่ีใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย้ำถึงความ
จำเป็นและความสำคัญของผู้เช่ียวชาญ  เนื่องจากเทคนิคเดลฟายเป็นการรวบรวมความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องต้องกันระหว่างผู้เช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การวิจัยท่ีมีการนำเทคนิคเดลฟายมาใช้นั้น 
พบว่า ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลการวิจัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังท่ี บราดี (Brady) เสนอ
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ว่า ความรู้และความเช่ียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นท่ีศึกษา39  และ จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตอบแบบสอบถาม สอดคล้องกับ Macmillan ท่ีได้เสนอว่าจำนวนผู้เช่ียวชาญท่ีจะใช้ในการวิจัยต้ังแต่ 
17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคล่ือนจะมีน้อยมาก 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการลดลงของค่าความคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับจำนวนผู้เช่ียวชาญในการวิจัยตามเทคนิค
เดลฟาย (Delphi technique) 

 

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 

1 – 5 1.20 – 0.70 0.50 
5 - 9 0.70 – 0.58 0.12 

9 – 13 0.58 – 0.54 0.04 
13 – 17 0.54 – 0.50 0.04 
17 – 21 0.50 – 0.48 0.02 
21 – 25 0.48 – 0.46 0.02 
25 – 29 0.46 – 0.44 0.02 

 
ท่ีมา : วรสิทธิ์ เจริญพุฒ, เพ็ญศรี ฉิรินัง, “การวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิคเดลฟาย”,วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,2558. 40 
  

 
39 Brady, S.R. “Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative 

Research”, (International Journal of QualitativeMethods: 2015)1-6. 
40 วรสิทธิ์ เจริญพุฒ, เพ็ญศรี ฉิรินัง, “การวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิคเดลฟาย”,(วารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,2558), 33. 
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2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ี 1) ลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคล้ายๆกับ EFR 
แต่ EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า ผู้วิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 อาจยึด
รูปแบบ EFR กล่าวคือ เริ่มสัมภาษณ์จากภาพอนาคตทางท่ีดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพ
อนาคตทางท่ีไม่ดี (Pessimistic realistic scenario) ภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด ท้ังนี้
เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ คิดในหลายแง่มุม ซึ่งเป็นการมองในแง่บวกก่อน แล้วจึงพิจารณาในแง่ลบ และ
ความเป็นไปได้มากท่ีสุด นอกจากนั้นการสัมภาษณ์แบบ EDFR มีความยืดหยุ่นมากหากผู้วิจัยต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆท่ีต้องการได้โดยมีการผนวกเข้ากับการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญลำดับต่อไป หรืออาจแบ่งการสัมภาษณ์เป็นช่วง ๆ ก็สามารถทำได้  

3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม  

4. การสร้างเครื่องมือการสร้างเครื่องมือนับว่าเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญและยากท่ีสุดของ
การวิจัยด้วยเทคนิคนี้คือนำข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดข้อความท่ี
ซ้ำกันหรือตัดส่วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจัยท่ีกำหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยคำท่ีครอบคลุม
ข้อความท้ังหมดท้ังนี้ผู้วิจัยได้พยายามรักษาถ้อยคำของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากท่ีสุดการเขียนความ
เป็นภาษาท่ีส้ัน กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้เช่ียวชาญให้มากท่ีสุดเขียนแนวโน้ม
เพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ท้ังนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้เช่ียวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้นนั้น  

5. ทำ EDFR รอบท่ี 2,3 การนำแบบสอบถามไปสอบถามผู้เช่ียวชาญ และนำ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เป็นการจำแนกข้อมูลหาฉันทามติ (Consensus) ในการ
ทำ EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบนี้ ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูล ป้อนกลับเชิงสถิติ 
(statistic Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยคำตอบเดิมของตัวเอง แล้วขอให้
ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 

จำนวนรอบของการทำวิจัย EDFR ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และ
กำลังของการวิจัย ท้ังนี้พิจารณาจากคำตอบท่ีได้ว่ามีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี homogeneity 
ของคำตอบ หรือมีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ท่ีครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล้ว
หรือยัง  

6. เขียนภาพอนาคต การนำผลการตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์
ผลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ซึ่งโดยท่ัวไปถือตามเกณฑ์ท่ีมีแนวโน้ม ความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงกล่าวคือ
ค่ามัธยฐานท่ี 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของคำตอบ โดยพิจารณาจาก interquartile 
Range (Q3 - Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวิชาการมากเกินไปคือ คนท่ัวไปอ่าน
แล้วสามารถเข้าใจได้ง่าย  
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โดยสรุปงานวิจัยอนาคต EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยท่ีมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายและ
ความเช่ือพื้นฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เป็นการวิจัยท่ีรวมเอาเทคนิค EFR 
และ Delphi เข้าด้วยกันขั้นตอนต่างๆของ EDFR คล้ายกับ Delphi โดยขั้นตอนแรกเป็นการ
สัมภาษณ์แบบ EFR และนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์/สังเคราะห์และสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะเป็น แบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เช่ียวชาญเพื่อหาฉันทามติ (consensus)  ซึ่งมักจะทำ 2-3 
รอบ หลังจากนั้นนำคำตอบท่ีได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้มากและมีความ
สอดคล้องทางความคิด ระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เพื่อสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต  

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

ขนิษฐา ศรีตะวัน ได้ทำการศึกษาเรื่อง การบริหารงานสถานศึกษาระดับปฐมวัยเอกชนท่ีมี
ประสิทธิผลใน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานของสถานศึกษา
เอกชน ระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล ในจังหวัดกาญจนบุรีและเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานของ 
สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล ในจังหวัดกาญจนบุรี รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสม 
ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ (Mixed Method) มีขั้นตอนการดำเนินการ 4 
ขั้นตอนประกอบด้วย 1)การศึกษาข้อมูลการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมี
ประสิทธิผล  2) การยกร่างรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผล  3)
การตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล และ 4)การ
ประเมินรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล  กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียน จากสถานศึกษาเอกชน
ระดับปฐมวัย ท่ีมีประสิทธิผล จำนวน 3 แห่ง ท่ีเลือกมาแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ สถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมิน คุณภาพสถานศึกษาจากการประเมินของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบสาม ในระดับดีมาก ปีการศึกษา 2556 เป็นสถานศึกษายอดนิยม ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารของสถานศึกษาเอกชน ระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผลคือ 
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ท่ีเลือกมาแบบเจาะจงจำนวน 10 คน เป็นผู้บริหาร จากสถานศึกษาเอกชนระดับ
ปฐมวัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบร่าง
รูปแบบสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย และแบบประเมิน รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชน
ระดับ ปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการในช่วงปีการศึกษา 2559 พบว่า 1.
รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้าท่ีมี
องค์ประกอบย่อยคือ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาการตอบสนองความต้องการ ของชุมชนและ
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แหล่งเรียนรู้ในชุมชน นโยบายของรัฐบาล นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้บริหาร
และครู จรรยาบรรณวิชาชีพของครู จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร และ งบประมาณ สำหรับปัจจัย
ด้านกระบวนการนั้นประกอบด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียน การสอน และการวัดและ
ประเมินผลด้านผลผลิต คือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และความพึงพอใจ ของผู้ปกครองนักเรียน 2.จาก
การประเมินรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล ในจังหวัด
กาญจนบุรีพบว่ารูปแบบนี้มีประโยชน์มีความสอดคล้องและความเป็นไปได้ส่วนความ เหมาะสม 
จำเป็นต้องพัฒนาจากขนาดของสถานศึกษารวมท้ังสถานศึกษาจะต้องแสดงความเป็น เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ในการบริหารจัดการให้ชัดเจนด้วย41 

คนึงนิจ วิจิตรปัญญา และวานิช ประเสริฐพร ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และ 2)  
ศึกษาแนวทางการพัฒนาความต้องการจำเป็นของการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาครูผู้สอน และครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 รวมท้ังส้ิน 187 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และดัชนีความ
ต้องการจำเป็น (Priority Needs Index: PNImodifieds) ผลการวิจัยพบว่า1.  สภาพปัจจุบันของการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้    ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการบริหารหลักสูตร 
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  ด้านการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา และสภาพท่ีพึงประสงค์ของ
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการบริหารหลักสูตรด้าน
การพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ ด้านการให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 

 
41 ขนิษฐา ศรีตะวัน, “การบริหารงานสถานศึกษาระดับปฐมวัยเอกชนท่ีมีประสิทธิผลใน 

จังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี, ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2559) : หน้า 62-73 
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2.ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ด้านท่ีมีความต้องการจำเป็นสูงสุด 
คือ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ
ส่ือเพื่อการเรียนรู้ ด้านการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และ
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ตามลำดับ42 

นันทนา ธนานุ ศักด์ิ ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเน้น
กระบวนการโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการโดย
ใช้ ชุดกิจกรรม สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
สร้างสรรค์ และ 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยแบบเน้น
กระบวนการโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนช้ันอนุบาล
ปีท่ี 2/4 ท่ีกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 
สังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling ) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2)ชุด
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 ข้อ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ 
Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ
โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ93.76/87.52 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  
80/80 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ก่อน
และหลังการจัดประสบการณแ์ บบเน้นกระบวนการโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ พบว่าเด็กระดับ
ปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์แบบเน้นกระบวนการโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ีย
หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .0543 

 
42 คนึงนิจ วิจิตรปัญญา และวานิช ประเสริฐพร , “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1”, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) : หน้า 39-50 

43 นันทนา ธนานุศักดิ์, “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการโดยใช้ชุด
กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับช้ันอนุบาลปีท่ี 2”. วารสาร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 6 
(กันยายน - ธันวาคม 2562), หน้า 133-144. 
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อรุณี หรดาลและพัชรี ผลโยธิน ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวมสำหรับครูปฐมวัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ 1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอย่าง ธรรมชาติแบบองค์รวมของครูปฐมวัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการฝึกอบรมของครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือครูปฐมวัยท่ีสอนเด็กอายุ 3-6 ปี ของสถานศึกษา
ปฐมวัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 36 คน ท่ีสมัครใจและสามารถเข้าฝึกอบรมได้ท้ัง
สองช่วงเวลา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวม 
และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ครูปฐมวัยท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวมสูงกว่า
ก่อนเข้าฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในระดับมาก 2) เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีคุณภาพระดับมากท่ีสุด และครูปฐมวัยมี
ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมระดับมากท่ีสุด ผลจากการไตร่ตรองการสอนพบว่าครูปฐมวัยสามารถ
จัดกิจกรรม และสภาพแวดล้อม รวมท้ังส่ือ อุปกรณ์ท่ีช่วยให้เด็กมีโอกาสได้พัฒนาท้ังการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนไปพร้อมกัน44 

จุฬา คชเดช. ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนอนุบาลปี
ท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
และ 3) เพื่อศึกษาหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนอนุบาลปีท่ี 3/2 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม นักเรียนแต่ละห้องคละตามความสามารถ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 แผน 2) ชุดกิจกรรม

 
44 อรุณี หรดาลและพัชรี ผลโยธิน, “การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวมสาหรับครูปฐมวัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, 
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2561, 90-101. 
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วิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 ชุด และ 3) แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ลักษณะเป็นแบบประเมินชนิดรูปภาพ แบบปรนัยเลือกตอบ 
3 ตัวเลือก จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 5 ข้อ รวมท้ังหมด 20 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed-Ranks Test) ผลการศึกษาพบว่า 1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 82.56/81.95 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 2. การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 6073 แสดงว่านักเรียน
พัฒนาการเพิ่มขึ้น .6073 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.73 3. นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังจัด
ประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .0545 

ทิพย์ ขำอยู่ และคณะ ได้ศึกษาผลของการใช้ส่ือ eDLRU ท่ีส่งเสริมสมรรถนะด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้ส่ือ eDLRU 2) เปรียบเทียบ 
สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้
ส่ือ eDLRU และ 3) เพื่อศึกษาทรรศนะของครูปฐมวัยท่ีมีต่อการใช้ส่ือ eDLRU ในการจัดการเรียน
การสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จำนวน 397 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย หลังการใช้ส่ือ eDLRU มากกว่าก่อนการใช้ส่ือ eDLRU โดยหลังการ
ใช้ส่ือ eDLRU ครูปฐมวัยมีสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ อันดับแรก คือ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญรองลงมาคือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ การใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยภายหลังการใช้ส่ือ eDLRU พบว่า ภาพรวมของสมรรถนะด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 (t = -
16.59, p=.00) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการ

 
45 จุฬา คชเดช, “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนอนุบาลปีท่ี 3”. วารสารเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 7 (มกราคม - 
เมษายน 2563): หน้า 153-164. 
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จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยภายหลังการใช้ส่ือ eDLRU ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ี
ระดับ .01 3) ทรรศนะของครูปฐมวัยท่ีมีต่อการใช้ส่ือ eDLRU พบ 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก ด้าน
ความพึงพอใจในการใช้ส่ือ eDLRU โดยครูมีความเห็นว่า ส่ือ eDLRU มีลักษณะเข้าใจได้ง่ายไม่มีความ
ซับซ้อน และช่วยทำให้ครูปฐมวัยมีความรู้เพิ่ม ประเด็นท่ีสอง ด้านผลกระทบท่ีเกิดหลังจากการใช้ส่ือ 
eDLRU พบว่า ส่ือ eDLRU ทำให้การสอนของครูน่าสนใจขึ้นและส่งผลให้เด็กขาดเรียนลดลง ประเด็น
สุดท้าย ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่ือ eDLRU มี ข้อจำกัดในการพัฒนาสมรรถนะของครู 3 ประการ 
ได้แก่1) ครูยังขาดทักษะการต้ังคำถามท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลา
ท่ีใช้ส่ือ eDLRU 2) ครูปฐมวัยท่ีเข้าร่วมโครงการเห็นว่าควรมีการนิเทศติดตามในขณะนำ ส่ือไปใช้สอน 
และ 3 ) การวางแผนกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครู
ปฐมวัยยังไม่สามารถทำได้อย่างเหมาะสม46 

วิจิตตรา จันทร์ศิริ ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อน และหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน 3) เพื่อวัดเจตคติต่อการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี
ท่ีกำลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ อำเภอ
ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ งได้จากการสุ่มอย่างเจาะจง จำนวน 35 คน ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 20 นาที รวมท้ังส้ิน 40 ครั้ง เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานโดยผู้เช่ียวชาญ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยและแบบวัดเจตคติของเด็กปฐมวัยท่ีมีต่อรูปแบบการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน ผลการวิจัยรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม

 
46 ทิพย์ ขำอยู่และคณะ, “ผลของการใช้ส่ือ eDLRU ท่ีส่งเสริมสมรรถนะด้านการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”,วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน) 
2562,17-27. 
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ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ         
2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 4) ขั้นทบทวน 5) ขั้นนำเสนอ 6) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสมมากทุกด้าน โดยทุกประเด็น มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมระหว่าง 3.75-4.25 เด็กปฐมวัย
ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เจตคติของเด็กปฐมวัย ท่ีมีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อยู่ในระดับดี47 

ฐิติกร  ทองสุกใส. ได้ศึกษา การศึกษาสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมสำหรับ
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 15 คน 
ครู จำนวน 15 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5 คน จาก 11 เขต
พื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยเป็น
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสังเกต เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory approach) ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหาร
จัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมความเท่าเทียม 
ความเสมอภาคและความยุติธรรมทางการศึกษา การจัดทำหลักสูตรปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับพหุ
วัฒนธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา การ
พัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารและครูในสังคมพหุวัฒนธรรม และการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน แต่อย่างไรก็
ตามถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะมีสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยท่ี
สอดคล้องกับบริบทแต่ก็ยังมีบางประเด็นท่ีต้องดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ ความรู้ของผู้บริหารและครูท่ีเกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา
สำหรับการศึกษาปฐมวัย รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้เรียน48 

 
47 วิจิตตรา จันทร์ศิริ, “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น

ฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย”, วารสารราชนครินทร์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 
29 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559), 1-9  

48 ฐิติกร  ทองสุกใส. “การศึกษาสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมสำหรับการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Veridian E-Journal. Silpakorn University,.ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 
4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2562). หน้า 271-293. 
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กุลณพัฒน์  พัฐธัญดรรัตน์. ได้ทำการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัย : นโยบาย
และการจัดการเชิงพุทธบูรณาการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการ การ
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัย และ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัย พบว่า แนวคิด
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนระดับปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์
สำคัญ และส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข จัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง ตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ แนวทางในการเตรียมการจัดการศึกษาปฐมวัย ต้องมีความเป็น
กัลยาณมิตร พร้อมท่ีจะแนะนำสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็ก ในส่วนของการ
จัดกิจกรรมการศึกษา ประกอบด้วยในหน่วยของกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
การประเมินผล ประเมินพฤติกรรมทางกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา โดยดูตามลำดับพัฒนาการ
และความสามารถของเด็กเน้นการประเมินตามสภาพจริง หลักธรรมท่ีใช้กับเด็ก ได้แก่ สัมมาทิฎฐิ 
ไตรสิกขา และปัญญา วุฒิธรรม โดยยึดหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1) ด้าน
การพัฒนา ประสบการณ์ ในการรับรู้จากการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีโดยพัฒนาในด้านศีลสิกขา 
สมาธิ ปัญญา 2) ด้านความตระหนักในความรับผิดชอบ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 3) ด้านการรับ
ความจริงต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในการพัฒนาการเรียนรู้ ตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย 4) 
ด้านการประยุกต์ใช้ เพื่อปรับแนวคิด วิธีการ กระบวนการในการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนา
นโยบาย ท้ังการบูรณาการส่งเสริมประยุกต์หลักธรรมมาพัฒนาเด็ก 5) ด้านนวัตกรรม 49 

สายสุดา ปั้นตระกูลและคณะ ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,652 คน ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ท่ี
ระดับ ความเช่ือมั่น 95 % ได้ จำนวน 335 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบจัดช้ันตามสัดส่วนของ

 
49 กุลณพัฒน์  พัฐธัญดรรัตน์. การจัดการศึกษาปฐมวัย : นโยบายและการจัดการเชิงพุทธ

บูรณาการ.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย. บทคัดย่อ,2561. 
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ประชากร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีมีคำถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบบปลายเปิด และมีการจัดสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า หลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เลือกตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมท่ี
คำนึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็ก จัดเตรียมและ
คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในโรงเรียน โดยเลือกใช้ส่ือจากเครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดี
มากท่ีสุด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และการสร้างส่ือการเรียนการสอน การ
ประเมินสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง50 

ดวงฤดี บุญราศี ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมกลางแจ้ง ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/802) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียน
ช้ันอนุบาลปีท่ี1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง 3) เพื่อหา
ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือเด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองป่าตอง รวมจำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา
ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม 3) 
แบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
และค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า 1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.02/83.21 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกำหนด 2. นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี1 
ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง มีทักษะทางสังคมหลังการจัด
ประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05  3.ดัชนีประสิทธิผล

 
50 สายสุดา ปั้นตระกูลและคณะ, “การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การสอนระดับอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”, วารสารสมาคมนักวิจัย ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2557),หน้า 81-91. 
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(E.I)ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง เท่ากับ 0.6407 แสดงว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 64.0751 

ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยระหว่างกลุ่ม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการศึกษา
ปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้โรงเรียน บ้าน
หนองตายอด จำนวน 20 คน กับโรงเรียนบ้านนาใหม่ จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ใช้แผนแบบ
การวิจัยกึ่งทดลองสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) ท่ีระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวัยมีทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
และ 2) เด็กปฐมวัยมี ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม สูงกว่าการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามคู่มือการจัดการศึกษาปฐมวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 52 

กาญจนา จันทรประจำ ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
ของครูในโรงเรียนอำเภอเมืองตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยมี

 
51 ดวงฤดี บุญราศี, “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนา

ทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต”, 
วารสาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 8 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563), 68-78. 

52 ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง, “ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย”, 
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562), หน้า 155-168. 
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วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารวิชาการ  ระดับการศึกษาปฐมวัยของครูใน 
โรงเรียนอำเภอเมืองตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และ 2) ศึกษา
แนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของครูในโรงเรียนอำเภอเมืองตาก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเชิงสำรวจ ประชากรท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูระดับปฐมวัยและผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 151 คน ได้มาจากการสุ่มแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สภาพการบริหาร วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของครูในโรงเรียนอำเภอเมืองตากสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาพรวมพบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน
ในกลุ่มอำเภอเมืองตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 พบว่า ท้ัง 6 ด้าน 
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุ่มอำเภอ
เมืองตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ภาพรวมพบว่า ปัญหาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนในกลุ่มอำเภอเมืองตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 ท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการบริหารงานวิชาการในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในกลุ่มอำเภอเมืองตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจำนวนท้ัง 17 คน ได้ให้แนวทางดังนี้โรงเรียนควรจัดประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของวัยและพัฒนาการของ
เด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา53 

ขวัญชนก  ทองคุย ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณแบบเน้น
ประสบการณเพื่อสงเสริมความซื่อสัตยสําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอมู
ลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ  2) เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการจัดประสบการณ 3) เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดประสบการณ  และ 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอการจัดประสบการณโดยใชรูปแบบการจัดประสบการณแบบเน
นประสบการณเพื่อสงเสริมความซื่อสัตยสําหรับเด็กปฐมวัย  การดําเนินการวิจัยเปนแบบวิจัยและ
พัฒนา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ ขั้น
ท่ี 2 สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ ขั้นท่ี 3 ทดลองใชรูปแบบการจัด
ประสบการณ และขั้นท่ี 4 ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการจัด

 
53 กาญจนา จันทรประจำ. “แนวทางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของครูในโรงเรียน

อำเภอเมืองตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1”, วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์,  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 (เดือนมีนาคม 2564), หน้า 74 – 85. 
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ประสบการณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เด็กปฐมวัย โรงเรียนญาณนเรศวรพัฒนา
พิทยาคม อําเภอวัดโบสถจังหวัดพิษณุโลก ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 
25 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทําการทดลองใชรูปแบบการจัด
ประสบการณท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น ใชเวลาในการทดลองรวมท้ังส้ิน 8 สัปดาห โดยใชแบบแผนการวิจัย 
One –Group  Pretest –Posttest  Design ทํ า ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล 
ดวยแบบประเมินความซื่อสัตยสําหรับเด็กปฐมวัย และแบบสังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตยสําหรับเด็ก
ปฐมวัย แลววิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบที (t –test แบบ dependent) ผลการวิจัยพบวา 
1. ผูทรงคุณวุฒิทุกทานเห็นความสําคัญของการพัฒนาความซื่อสัตยในเด็กปฐมวัย เพราะเปนวัยท่ีมี
ความสําคัญในการพัฒนาจริยธรรม เปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาในทุกดาน ครูควรเนนพัฒนา
ความซื่อสัตยดวยการสอนเด็กใหพูดความจริง ไมโกหก รักษาคําพูด ไมเอาเปรียบผูอื่น ไมเอาของคน
อื่นมาเปนของตนเองมีความยุติธรรม การพัฒนาความซื่อสัตยในเด็กปฐมวัย ควรมีการใชวิธีการท่ี
หลากหลาย จัดประสบการณท้ังทางตรงและทางออม การสรางกิจกรรมใหเด็กมีปฏิสัมพันธ สอนแบบ
ธรรมชาติ ใชประสบการณจริง สถานการณจริง ใหเด็กมีโอกาสฟง เดิน สัมผัส ทดลอง เนนการลงมือ
กระทํา ฝกในเรื่องของชีวิตประจําวันและโยงใหเขากับจริยธรรมท่ีครูตองการพัฒนา 2. รูปแบบการจัด
ประสบการณท่ีพัฒนาขึ้น คือ รูปแบบการจัดประสบการณแบบเนนประสบการณเพื่อสงเสริมความซื่อ
สัตยสําหรับเด็กปฐมวัย มีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ หลักการ วัตถุประสงค สาระ กระบวนการจัด
ประสบการณและการประเมินผล โดยกระบวนการจัดประสบการณ มี 4 ขั้นตอน ตามกระบวนการ
ของ CTCAคือ 1) สรางประสบการณรูปธรรม(Concrete experience) 2) รวมคิดรวมทํา (Think 
pair share) 3) สรุป  (Conclusion) และ 4) นําไปใช (Application) เมื่ อนํ าไปใชผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ พบวา โดยภาพรวมรูปแบบ การจัดประสบการณ มีความเหมาะสมในระดับมาก คู
มือการใชรูปแบบการจัดประสบการณ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และเมื่อนําไปทดลองนําร
อง พบวา รูปแบบการจัดประสบการณท่ีสรางขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชทดลองได 3. ผล
การทดลองใชรูปแบบการจัดประสบการณ พบวา ความซื่อสัตยหลังการใชรูปแบบการจัดประสบกา
รณท่ีพัฒนาขึ้นสูงกวากอนจัดประสบการณอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .054 เด็กปฐมวัยสวน
ใหญมีความพึงพอใจตอการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณท่ีพัฒนาขึ้น  เด็กอยาก
เรียนรูและมีความสนใจในกิจกรรมท่ีครูจัดใหเด็กไดรวมกิจกรรมกับครู โดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
สนองตอบความตองการของตนเอง และยังสงเสริมความซื่อสัตยใหกับเด็กปฐมวัย54  

 
54 ขวัญชนก  ทองคุ้ย. “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่ง 

เสริมความซื่อสัตย์สําหรับเด็กปฐมวัย”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 
4 (ตุลาคม–ธันวาคม 2557) : หน้า 10-21 
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ศิริวรรณ  วนิชวัฒนวรชัย ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมสำหรับนักเรียนปฐมวัย 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนปฐมวัย เป็นการวิจัยและพัฒนา มี
รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนท่ีได้มาจากการอาสาสมัคร
และเจาะจงเลือกจำนวน 15 คน นักเรียนปฐมวัยท่ีได้มาจากการเป็นบุตรหลานของผู้ปกครองจำนวน 
15 คน กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง นักเรียนปฐมวัยท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 10 คน 
กำหนดเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ และครูผู้สอนจำนวน 4 คนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย
พบว่า 1.รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีช่ือว่า3PDIE มีองค์ประกอบหลักคือ หลักการ ท่ีอยู่บนพื้นฐานมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและครูผู้สอน วัตถุประสงค์รูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนปฐมวัย ด้าน
การช่วยเหลือและด้านการแบ่งปัน สาระและกระบวนการกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลาและการวัดประเมินผลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) มีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ตัดสินใจ (participation in decision Making : PD) 2) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
(participation in implementation:PI) 3 ) มี ส่ วน ร่ ว ม ใน การป ระ เมิ น ผล  (participation in 
evaluation:PE) และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอนคือ 1 )ข้ันการเตรียมผู้เรียน 2) ขั้น
การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) ขั้นการประเมินผล 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า                
1) นักเรียนปฐมวัยกลุ่มทดลองมีทักษะทางสังคมสูงขึ้น ภายหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม 2) นักเรียนกลุ่มทดลอง มีผลการประเมินทักษะทางสังคมท้ัง               
2 ด้าน คือด้านการช่วยเหลือและด้านการแบ่งปันสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ โดยท่ี ไม่พบว่าตัวแปร
ทดลองและตัวแปรสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้ปกครองท่ีกำหนด ส่งผลร่วมกับ ให้
เกิดผลทักษะทางสังคมของนักเรียนแต่อย่างใด 3) ภายหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม ครูผู้สอนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำรูปแบบไป
ใช้ อยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจต่อ ต่อรูปแบบจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมอยู่ในระดับมากโดยครูและผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่ารูปแบบ 3 
PDIE ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรูปแบบท่ี
พัฒนาขึ้น ยังส่งผลให้ครูและผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน อันเป็นผลจากการพัฒนาทักษะทาง
สังคมให้กับนักเรียนร่วมกันนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
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แตกต่างกัน คือผู้ปกครองท่ีมีอายุมากกว่าประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้
มากกว่าส่งผลให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงกว่าอีกด้วย55 

มัทนา  ฉวนพยัคฆ์ ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษาของครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย ประสบการณ์ในการสอน ขนาดของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5  ระดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 108 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  และวิเคราะห์รายคู่โดยวิธีของ Sheffe’s method 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางเรียงลำดับจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยสามอันดับคือ ด้านการสร้างหลักสูตร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียนและด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก (2) เปรียบเทียบปัญหา
การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน จำแนกตามสาขาวิชาท่ีจบ โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก ด้านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ และจำแนกตามขนาด
โรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านบูรณาการ
เรียนรู้แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (3) แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
โรงเรียน ได้แก่ (1) จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของวัยและพัฒนาการของเด็กมุ่ง
พัฒนาเด็ก (2) โรงเรียนควรจัดหาส่ือ อุปกรณ์ เครื่องเล่นให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนเด็ก (3) 
จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (4) กิจกรรมท่ีหลากหลายให้เด็กได้ปฏิบัติและเกิดการ
เรียนรู้ (5)ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (6)ผู้สอนและผู้ปกครองมีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

 
55 ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย. “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนปฐมวัย”,วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (มกราคม - มิถุนายน 2553), 54-63   
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พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ ได้ทำการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ศึกษา
สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย 2. หาแนวทาง
พัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย ประชากร 
ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร และศูนย์เด็กปฐมวัย จำนวน 
192  คน ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัยจำนวน 38 
คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเป็นไปได้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร และศูนย์เด็ก
ปฐมวัย ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยและ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน
การปฏิบั ติ  อยู่ ในระดับมาก 2) แนวทางพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กำแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัยมีแนวทางหลักดังนี้  1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ควรมี
การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและกำหนด
มาตรการให้นำองค์ความรู้ ท่ีได้ มาใช้ในการปฏิบัติงานมีการสร้างการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีชัดเจน และตรวจสอบได้ จัดทำภาระงานชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดหา
อัตรากำลังให้เหมาะสมและกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน และศูนย์เด็กปฐมวัยท่ี
ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของการดำเนินงานของโรงเรียน และศูนย์เด็กปฐมวัย 2) ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีชัดเจน ตลอด จนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีเหมาะสมกับวัย จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย และสนับสนุนให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง โดยนำ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 3) ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีการ จัดหา
เครื่องเล่นสนามให้เพียงพอ และตรวจสอบความปลอดภัย มีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน   และศูนย์
เด็กปฐมวัยให้สวยงามร่มรื่น มีเวชภัณฑ์ท่ีเพียงพอ และพร้อมใช้งาน ตลอดจนมีครูท่ีผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเป็นผู้ดูแล มีสถานท่ีประกอบอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ และบุคลากรท่ี
ดูแลเกี่ยวกับโภชนาการของเด็ก ควรผ่านการอบรมจากสาธารณสุข และ4) ด้านการมี   ส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากชุมชน ควรประชุมช้ีแจงการดำเนินงานของโรงเรียนและศูนย์เด็กปฐมวัยให้
ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งและมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ
โรงเรียนและศูนย์เด็กปฐมวัยให้ชุมชนทราบให้ตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
โรงเรียนและศูนย์เด็กปฐมวัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
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พัชรา  พุ่มพชาติ. ได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการวิจัยและพัฒนามี 4 ข้ันตอนคือขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการ กำหนดนิยาม ความสามารถพฤติกรรมบ่งช้ีและ
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อกำหนดกรอบ
แนวคิดโครงสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์ โดย ผู้เช่ียวชาญ จากนั้นทำการศึกษานำร่อง เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ ของรูปแบบ การจัดประสบการณ์ ก่อนนำไปทดสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ขั้นตอน ท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับ
เด็กปฐมวัยโดยใช้แบบแผนการวิ จัยแบบกำหนดกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ต่อเนื่องตามเวลาท่ีกำหนด (Control-group Interrupted Time-Series Design) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูปฐมวัยจำนวน 3 คน และเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 1 -3 จำนวน 74 คน ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะเวลาการจัด
ประสบการณ์ 12 สัปดาห์ และขั้นตอนท่ี 4 การประเมิน ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ
ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าอยู่และข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือการจัดประสบการณ์ คือรูปแบบการจัดประสบการณ์การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เครื่องมือการประเมินคือ 1) เครื่องมือประเมินครูปฐมวัย
ได้แก่แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของครูปฐมวัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน แผนการจัดประสบการณ์ และแบบประเมินความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ของ ครูปฐมวัย ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ และแบบประเมินความคิดเห็นของครู
ปฐมวัยท่ีมีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ และ 2) เครื่องมือประเมินเด็กปฐมวัยได้แก่ แบบทดสอบ
ความสามารถแบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ
การจัดประสบการณ์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ หลังการจัดประสบการณ์ สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ.05 2) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังการจัด
ประสบการณ์สูงกว่าเด็กปฐมวัย ท่ีไม่ได้รับการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
3) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4 ระยะคือ ก่อนการ
จัดประสบการณ์หลังการจัดประสบการณ์ หลังการจัดประสบการณ์ครั้งท่ี 1 หลังการจัดประสบการณ์
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ครั้งท่ี 2 และติดตามผลการจัดประสบการณ์ มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างเป็นลำดับ และมีความคงทนของ
พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในระยะติดตามผลการจัด
ประสบการณ์และพบว่าเด็กปฐมวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การคิดหาเหตุผลในการนำ
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ตามระดับพัฒนาการมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4 ครู
ปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ์อยู่ในระดับดีมาก มีความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยตาม
รูปแบบการจัดประสบการณ์อยู่ในระดับดีมาก และมีความคิดเห็นของครูปฐมวัยท่ีมีต่อรูปแบบการจัด
ประสบการณ์มีความเหมาะสม และอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีแสดง
แนวความคิดกระบวนการจัดประสบการณ์ส่ือและการจัดสภาพแวดล้อมและการประเมินท่ีชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้ตามสภาพจริง56 

เรขา  ศรีวิชัย ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย
ท่ีมีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานและพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานของสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล  รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสม
ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ(Mixed Method)  กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนจากสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มี
ประสิทธิผล จำนวน 3 แห่ง ท่ีเลือกมาแบบเจาะจงโดยใช้เกณฑ์สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาจากการประเมินของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) รอบสองใน
ระดับดีมาก ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบร่างรูปแบบสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยและแบบประเมินรูปแบบการบริหารงาน
สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล ผลการศึกษาพบว่า(1) รูปแบบการบริหารงาน
สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผลประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้าท่ีมีองค์ประกอบย่อยคือ 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การตอบสนองความต้องการของชุมชนและแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้บริหารและครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพของครู จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารและงบประมาณ สำหรับปัจจัยด้านกระบวนการนั้น
ประกอบด้วย การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผล ด้านผลผลิต
คือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน (2) ผลการประเมินรูปแบบการ
บริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี พบว่ารูปแบบนี้มี
ประโยชน์ มีความสอดคล้องและความเป็นไปได้ ส่วนความเหมาะสมจำเป็นต้องพัฒนาจากขนาดของ

 
56 พัชรา  พุ่มพชาติ, “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการ์การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สำหรับเด็กปฐมวัย” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552) บทคัดย่อ. 
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สถานศึกษา รวมท้ังสถานศึกษาจะต้องแสดงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในการบริหารจัดการ
ให้ชัดเจนด้วย 

วิภาดา ทองรอด ได้ทำการศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 โดย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 2) การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
กับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 
โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียน 51โรง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 
คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและพนักงานครู รวมผู้ให้
ข้อมูลท้ังส้ิน 204 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่  
(frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2. การจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1โดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการจัดประสบการณ์
สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .0157 

คนาวรรณ พันธ์โชติ ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขตการศึกษา 3 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกล่าว 
จำแนกตาม ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดโรงเรียน และเพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร

 
57 วิภาดา  ทองรอด, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก

ปฐมวัย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1”,วารสารการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2555), 60 - 68.  
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สถานศึกษา จำนวน 140 คน และครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 140 คน รวมทั้งส้ิน 280 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย และ กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 
5 โรงเรียนๆ ละ2 คน รวม 10 คน โดยโรงเรียนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 6 ด้าน ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ .97 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในภาพรวม และรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 2. เมื่อเปรียบเทียบสภาพ และ
ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดโรงเรียน พบว่า 
เมื่อจำแนกตามตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน พบว่าท้ังโดย
ภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนท่ีทำงานในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกันพบว่า ไม่แตกต่างกัน58 

ศุภลักษณ์  วิเศษโชค ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา และ 2) หาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ซึ่งศึกษาจากผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยท่ัวไป 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วยผู้บริหาร 154 
คน และครู 155  คน รวมท้ังหมด 309  คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จาก
การสนทนากลุ่มโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 

2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=3.29, S.D.=0.138) เมื่อพิจาณารายด้านพบว่า

ด้านท่ีมี ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือด้านการสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสมอยู]ในระดับมาก ( �̅�=4.04 ,  
S.D.=0.366)  รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง 

 
58 คนาวรรณ พันธ์โชติ, “สภาพ และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3” วารสารราชธานีนวัตกรรมทาง
สังคมศาสตร์, ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (เมษายน - มิถุนายน 2560) หน้า 12-26. 
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(�̅�=3.48,  S.D.=0.418)  ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอยู่ในระดับปานกลาง 

(�̅�=3.32,   S.D.=0.485)   ด้านการบูรณาการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.25, S.D.=0.348) 

ด้านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.22, 
S.D.=0.485) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ

เด็กอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.63, S.D.=0.294) แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยพบว่า 1) โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเด็ก และควร
จัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นกับการบูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขท้ังปัจจุบัน
และอนาคต 2) ครูและผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาเด็ก 3) ควรมีการประเมินและบันทึกพัฒนาการของเด็กครอบคลุมในทุกด้าน 4) ควรมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อการบูรณาการ การเรียนรู้ของเด็กให้สอดคล้องกับหลักสูตร และ สถานศึกษาและ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนของเด็ก 5) ผู้สอนควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อนํามาปรับปรุง
และใช้เทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอยู่เสมอ และ 6)  ควรมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ59 

วสุกฤต สุวรรณเทน ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย : ปัจจัย
เชิงสาเหต พบว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและบุคลิกภาพในอนาคต 
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญาหรือความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 2) ด้านคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 3) ด้านคุณภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 4) ด้านคุณภาพการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และ5) ด้านความพึงพอใจในการทำงาน ส่วนปัจจัยเชิงสาเหตุท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร วัดได้
จาก การส่ือสารแนวทางการปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกัน การกำกับติดตามและประเมินผลการเรียน
การสอน การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพและการเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง 2) สมรรถนะขององค์การ วัดได้
จาก การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัด
โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม การสรรหาและจัดทรัพยากรการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
59 ศุภลักษณ์  วิเศษโชค, “การจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2” วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 1  
(มกราคม – มิถุนายน  2559), หน้า 19-24 
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ในการบริหาร 3) บรรยากาศของโรงเรียน วัดได้จาก บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน บุคลากรต้ังความ
คาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสูง การเปิดโอกาสให้ร่วมตัดสินใจ การให้ความเป็นกันเองไว้วางใจ
กันการจัดระบบการจูงใจ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ4) การบริหารจัดการเรียนรู้ วัดได้จาก 
การบริหารหลักสูตร การบริหารจัดการเรียนการสอน การบริหารการวัดผลประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา60 

บุญเชิด ชำนิศาสตร์ ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 2) พัฒนา
รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 125 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนละ 1 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายโรงเรียนละ 1 คนจำนวน 125 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ินจำนวน 250 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ การสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
จำนวน 15 คน และการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน 
การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) เลือก
เฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่า IOC 0.50 ขึ้นไป และค่าความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha – 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.959 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการ
สัมภาษณ์และข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญโดยใช้วิธีการสรุปเป็นความเรียง ผลการศึกษาพบว่า 1. 
สภาพปัจจุบันการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  ในภาพรวมมีการปฏิบั ติ ในระดับปฏิบั ติมาก( �̅� = 4.03,                 

S.D. = 0.59) และในภาพรวมมีปัญหาในระดับปัญหาปานกลาง (�̅�= 2.70, S.D. = 0.90) 2. รูปแบบ
การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี มีกระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ 6 ขั้น คือ 1) การกำหนดเป้าหมาย 2) การ
วางแผน 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การส่งเสริม นิเทศ กำกับ ติดตาม 5) การตรวจสอบ ประเมินผล 

 
60 วสุกฤต สุวรรณเทน, “คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย : ปัจจัยเชิงสาเหต”, Veridian 

E-Journal, Silpakorn University, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559) หน้า 151-
164 
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6) การรายงานผลการดำเนินงาน โดยภาพรวมรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.77, S.D. = 0.32) และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�= 4.72, S.D. = 0.40)61 
สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ได้ทำการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็ก

ปฐมวัย การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบอนาคตภาพในการบริหารจัดการ
ส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย 2) เพื่อทราบความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็ก
ปฐมวัยของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
กำหนดให้การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอนาคตประกอบการวิจัยเชิงพรรณนา เริ่มต้นจากการใช้เทคนิค 
Ethnographic  Delphi  Future  Research  (EDFR) คัดเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจงจำนวน              
17 ท่าน เพื่อทำการสัมภาษณ์ สังเคราะห์ข้อมูล จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญทำการยืนยันด้วยการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อทำการศึกษาอนาคตภาพในการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย แล้วนำผลท่ี
ได้มาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งต้ังอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จาก 94 โรงเรียน จำนวน 282 คน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) เพื่ อ ยื น ยัน และหาความสอดค ล้อ งขอ งโครงสร้ า ง
องค์ประกอบของแบบจำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารจัดการส่ือดิจิทัล
เพื่อเด็กปฐมวัย จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่ามีองค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัยทั้งส้ินจำนวน 6 ด้าน คือ 1) การบริหารจัดการ
โดยภาครัฐ           2) การบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การบริหารจัดการ
บุคลากร   4) การบริหารจัดการงบประมาณ 5) การบริหารจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ 6) การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการส่ือดิจิทัล มีตัวแปรท้ังส้ินรวม 84 ตัวแปร 2. ความคิดเห็นท่ี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัยของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
ปฐมวัยซึ่งต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร ต่อการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย มีความเห็น
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล ท้ังส้ินจำนวน 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวแปรท้ังส้ินรวม 50 ตัวแปร คือ 1) 
องค์ประกอบการบริหารจัดการโดยภาครัฐประกอบด้วยตัวแปร จำนวน10 ตัวแปร 2) องค์ประกอบ
การบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวแปร จำนวน 12 ตัวแปร 3) 
องค์ประกอบการบริหารจัดการบุคลากรประกอบด้วยตัวแปร จำนวน 4 ตัวแปร 4) องค์ประกอบการ
บริหารจัดการงบประมาณประกอบด้วยตัวแปร จำนวน 3 ตัวแปร 5) องค์ประกอบการบริหารจัดการ

 
61 บุญเชิด ชำนิศาสตร์, “การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี” วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มีนาคม 2556). หน้า 134-146 
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ประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวแปร จำนวน 13 ตัวแปร และ 6) องค์ประกอบการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลประกอบด้วยตัวแปร จำนวน 8 ตัวแปร62 

อนงค์นาถ  ยิ้มช้าง ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อ
ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 8 คน  
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินแนวทางการจัดประสบการณ์ จำนวน 3 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบประเมินความเหมาะสมซึ่งมีลักษณะเป็นการประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1.แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมีหลักการในการจัดประสบการณ์เน้นให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นไปตาม
พัฒนาการ โดยสอดแทรกในกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ประกอบด้วย  กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมการสร้างสรรค์  กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม  กิจกรรมกลางแจ้ง  
กิจกรรมเสรี/การเล่นตามมุม และเกมการศึกษา โดยมีการจัดประสบการณ์ตามแผนๆละ 40 นาที 
จำนวน 32 แผน  2.แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมีความสอดคล้องกันขององค์ประกอบทุกรายการประเมินหลายแนวทาง การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความเหมาะสมในการนำไปใช้อยู่ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด63 

แอน สุขะจิระ ได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
การบริหารวิชาการ ระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2)เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3)เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1)

 
62 สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, “การบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย”, วารสารการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) : หน้า 636-647. 
63 อนงค์นาถ  ยิ้มช้าง, “การพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก

ปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์,ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 25 
(มกราคม –เมษายน 2557) : หน้า 23-34. 
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การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูวิชาการระดับปฐมวัย จำนวน 
156 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับฉลาก เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)การศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารวิชาการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูล โดย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพการบริหารงานวิชาการ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2)ปัญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบว่า มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก และ 3)แนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1)
ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 2) ด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 3)ด้านส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ 4)ด้านการวัดและการประเมินผลพัฒนาการและ 5)ด้านการนิเทศภายใน ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ด้านการจัดประสบการณ์สำหรับของเด็กปฐมวัย มี
แนวทางการแก้ปัญหาท่ีสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารควรทบทวนความสำคัญและสร้างความตระหนักให้
ตัวเอง เป็นคนท่ีรู้จัก การวางแผนกับในทุกเรื่องและเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ครูปฐมวัยส่ง
แผนการสอนทุกครั้งจัดอบรม และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้บริหาร
อบรมร่วมกับครูจะได้มีความรู้ตรงกัน ครูปฐมวัยจัดทำแผนเมื่อจัดทำแผนเสร็จก็นำแผนไปวิเคราะห์
ร่วมกันกับผู้บริหาร จัดอบรมให้กับครูปฐมวัยตามความสนใจ พาครูปฐมวัยไปศึกษาดูงาน จัดหาข้อมูล 
เอกสาร รูปภาพ วีดีโอต่างๆ เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศการเรียนรู้และมุมประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามสภาพจริง64 

ศุภณัฐ อินทร์งาม ได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการการศึกษาปฐมวัย
ท่ีมีประสิทธิผล สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิผล  สำหรับสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2)  ประเมินผลการใช้ระบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล  สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการ
ดำเนินการวิจัย ระยะท่ี  1  พัฒนาระบบการจัดการการศึกษาปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล  ประชากร  
ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  7  คน ระยะท่ี 2 ประเมินผลการใช้ระบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมี
ประสิทธิผล ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 65 

 
64 แอน สุขะจิระ, “การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการ ระดับ

การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, ปีท่ี 2  
ฉบับท่ี 1 (มกราคม 2558) หน้า 1-8 
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คน และนักเรียนช้ันอนุบาล จำนวน 24 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม 
แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการวิจัยพบว่าระบบการจัดการการศึกษาปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล  สำหรับสถานสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจัยนำเข้า  ประกอบด้วย  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
คุณลักษณะของครูปฐมวัย ส่ิงอำนวยความสะดวกและการบริการ  ความร่วมมือของชุมชนและ
ผู้ปกครอง  ความพร้อมของผู้เรียน  นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง  กระบวนการ  ประกอบด้วย  การแต่งต้ัง
คณะทำงาน  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือประเมิน  การพัฒนา
ครู  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดประสบการณ์  การจัดสภาพแวดล้อม  การประเมินพัฒนาการการ
นิเทศติดตาม  การประเมินผล  ผลผลิต  ประกอบด้วย  พัฒนาการด้านร่างกาย  พัฒนาการด้าน
อารมณ์ - จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา ความพึงพอใจ ข้อมูลป้อนกลับ 
ประกอบด้วย รายงานผลระบบย่อย  ได้แก่  ระบบการพัฒนาหลักสูตร  ระบบการพัฒนาครู  ระบบ
การจัดประสบการณ์  ระบบการจัดสภาพแวดล้อม  ระบบการประเมินพัฒนาการ  การประเมินการใช้
ระบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระบวนการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก พัฒนาการของผู้เรียนโดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก65   

สวาสฎิพร แสนคำ ได้ทำการศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
บริบทประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเสนออนาคตภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน ด้วยระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันการ
เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระยะท่ี 2 ศึกษาอนาคตภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน จากความสอดคล้องของความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ 21 คน รอบแรกเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยเครื่องมือการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง และรอบท่ี 2 เป็นการสอบถามความเห็นด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นำ
ข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์เพื่อหา ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เป็นรายด้าน
และรายข้อและระยะท่ี 3 การนำเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคม
อาเซียนด้วยการประชาพิจารณ์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการเตรียมความพร้อมในการจัด
การศึกษาปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่าภาครัฐ ได้กำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาปฐมวัย

 
65 ศุภณัฐ อินทร์งาม, “การพัฒนาระบบการจัดการการศึกษาปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล สำหรับ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วารสารศึกษาศาสตร์, ปีท่ี 30  
ฉบับท่ี 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562) : หน้า 160-173. 
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เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานมีมาตรการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาอาเซียน 
และ ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน มี
แนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก จำนวน 12 ด้าน ซึ่งมีแนวโน้มความเป็น ไป
ได้ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 2) 
ด้านหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ด้านปรัชญา /วิสัยทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย 4) ด้าน
จุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 6) ด้านการจัดประสบการณ์ 7) 
ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ 8) ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ9) ด้าน
บทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การประเมินพัฒนาการ 2) ด้านบทบาทครูผู้สอน และ3) ด้านคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในบริบท
ประชาคมอาเซียน การนำเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน ด้วย
การประชาพิจารณ์ ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วยกับผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในบริบทประชาคมอาเซียนมีความเป็นไปได้ระดับมากท่ีสุด และระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมควรจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย66 

อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ได้ทำการศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยใน
ยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2567  โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558 -2567 โดยใช้
การวิ จัยแบบ  EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) สัมภาษ ณ์ ผู้ เช่ี ยวชาญ ด้ าน
การศึกษาท่ีเลือกแบบเจาะจง จำนวน 32 คน ป้อนข้อมูลย้อนกลับโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) วัดผลกระทบไขว้ด้วยแบบสอบถามบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาเอกชน
ท่ัวประเทศท่ีเลือกแบบเจาะจง จำนวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าสถิติพื้นฐานและความน่าจะ
เป็นของผลกระทบไขว้ ผลท่ีได้จากความเห็นของผู้เช่ียวชาญ และการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้จาก
ทัศนะของกลุ่มบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาเอกชนสามารถประมวลภาพอนาคตได้
ดังนี้ เมื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านสถานอาชีวศึกษาและแหล่งเรียนรู้ จะส่งผลให้มีการพัฒนาด้าน
นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และส่งผลให้มีการพัฒนาด้านการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนติดตามมา 
เมื่อมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลให้มีการพัฒนาครู

 
66 สวาสฎิพร แสนคำ, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน”,

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2558),92-
104. 
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อาชีวศึกษาเอกชน เมื่อมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านครูอาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลให้มีการพัฒนา
ด้านนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และเมื่อพัฒนาการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลให้นักเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนมีคุณลักษณะตามความต้องการของตลาดแรงงาน67 

กล่ินแก้ว มาตา และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยในสอง
ทศวรรษหน้า พบว่าการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสองทศวรรษ
หน้า มีการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1 ขั้นดําเนินการวิจัยด้วยเทคนิค EDFR ขั้นตอนท่ี 
2 การดําเนินงานด้วยเทคนิควงล้ออนาคต และขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการวิจัยด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ผลกระทบภาคตัด กลุ่มตัวอย่างการวิจัย เป็นผู้เช่ียวชาญ จํานวน 17 คนจาก 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย นักวิชาการการศึกษาปฐมวัย นักการบริหารการศึกษา และนักบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย และด้านวางแผนและนโยบายการจัดการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 1) แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง 2) แบบสอบถามปลายปิดสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน ค่า
สหสัมพันธ์และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสองทศวรรษหน้ามี 9 ด้าน เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียท่ีมีระดับผลกระทบจากมากไปหาน้อยท่ี
จะเป็นไปได้ในสองทศวรรษหน้าได้แก่ ด้านปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย 5 ข้อ ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษาปฐมวัย 5 ข้อด้านสุขภาพและความปลอดภัยเด็กปฐมวัย 5 ข้อ ด้านการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัย 8 ข้อ ด้านการจัดหลักสูตรปฐมวัย 5 ข้อด้านคุณภาพครูปฐมวัย5 ข้อด้านสถาบัน
ผลิตครูปฐมวัย 5 ข้อด้านสภาพแวดล้อม 5 ข้อ และ ด้านองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 5 ข้อ เมื่อนํามาสร้างภาพวงล้ออนาคตภาพ และภาพตัดอนาคตแล้วมีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้
ในระดับมากท่ีสุดสําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยในสองทศวรรษหน้า68  

 
 
 
 

 
67 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย, “อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน 

ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2567”, วารสารสมาคมนักวิจัย ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - เมษายน 
2559), 88-100. 

68 กล่ินแก้ว มาตา และคณะ, “การจัดการศึกษาปฐมวัยในสองทศวรรษหน้า”, วารสารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2020):, 1-11. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

  อีลิน่า (Elina Maatta)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการอภิปรายสะท้อนกลับเกี่ยวกับการรับรู้
ความสามารถของตนเองและประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
ประสบการณ์ของความมั่นใจในทันทีของเด็กเล็กในสถานการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีเฉพาะเจาะจง 
และเพื่อสำรวจปัจจัยท่ีสนับสนุนการรับรู้ความสามารถของตนเองของเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างได้แก่(n = 
24 เด็กอายุหกถึงแปดปี) จากห้องเรียนโรงเรียนประถมศึกษาส่ีห้องถูกบันทึกภาพวิดีโอในช่วงเจ็ด
สัปดาห์ ระหว่างการสนทนาแบบย้อนความจำ วิดีโอคลิปจากกิจกรรมในห้องเรียนท่ีอัดวิดีโอไว้ถูกใช้
เพื่อกระตุ้นความจำของเด็กเกี่ยวกับความมั่นใจท่ีพวกเขาได้รับในสถานการณ์การเรียนรู้ ท่ี
เฉพาะเจาะจง มั่นใจได้ 3 ระดับ (สูง ปานกลาง และต่ำ) ผลการศึกษาพบว่าบริบทการ เรียนรู้เชิง
โต้ตอบสามบริบท (งานครูเด็ก งานเด็ก และงานเด็ก) สนับสนุนการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองของเด็ก ผลการวิจัยช้ีให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความมั่นใจของเด็ก และบ่งช้ีว่าจำเป็นต้องมี
ส่วนร่วมกับพวกเขาในการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้และความเช่ือในการรับรู้
ความสามารถของตนเอง บทความนี้จะเพิ่มบทความเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
เล็กในด้านการวิเคราะห์และให้ข้อมูลท่ีสำคัญเกี่ยวกับวิธีที่ครูสามารถกำหนดความมั่นใจของเด็กเล็ก
และส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในห้องเรียน69 
  นัม เหงียน (Nam Nguyenb)  ได้ศึกษาเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึก
ในบริบทในชีวิตจริง: การแยกแยะและสร้างความเข้าใจของครูอนุบาลเวียดนามเกี่ยวกับการศึกษา 
STEAMโดยศึกษาเกี่ยวกับความท้าทายท่ีครูอนุบาลต้องเผชิญในการให้เด็กมีส่วนร่วมในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM) ในเวียดนาม ผลการศึกษา
พบว่ามุมมองของครูในการปรับตัวของประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึก (ILE) เพื่อพัฒนาความเข้าใจใน
แนวทางการสอนเพื่อการศึกษา STEAM ในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง วิธีการศึกษาได้นำวิธีการ
เชิงคุณภาพและการตีความมาใช้ โดยมีครู 105 คนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการและการทำงาน
ร่วมกัน การรับรู้ของพวกเขาถูกรวบรวมผ่านเครื่องมือแบบมีส่วนร่วม ภาพถ่ายท่ีบันทึกว่าพวกเขามี
ส่วนร่วมกับ ILE อย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดขึ้นโดยใช้เฟรมเวิร์กส่ีมิติของ de Freitas การศึกษา
ตอบสนองต่อหลักฐานท่ีแสดงว่าการศึกษา STEAM นั้นไม่แพร่หลายในโรงเรียนของเวียดนาม และ
สะท้อนถึงแนวทางจากบนลงล่างท่ีแพร่หลายในภาคการศึกษาปฐมวัย (ECE) ผลการวิจัยบ่งช้ีถึงความ
จำเป็นในการฝึกอบรมเป็นระยะเวลานานโดยใช้ ILE ซึ่งช่วยให้ครูสามารถพัฒนาแนวทางการสอนเพื่อ

 
69 Elina Maatta, “Involving children in reflective discussions about their 

perceived self-efficacy and learning experiences”, International Journal of Early 
Years Education.(Volume 21 Issue 4 ,2013.)  
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การศึกษา STEAM ของครูได้ อย่างมีนัยสำคัญ มันให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
หลากหลาย (รวมถึงครูฝึกสอนและผู้กำหนดนโยบาย) ในด้านแนวทางการสอนของครูชาวเวียดนามท่ี
ไม่ได้รับการวิจัยใน ECE และขยายผลการวิจัยไปยังประเทศต่างๆ ท่ีใช้แนวทางการศึกษาท่ีเป็น
ทางการมากข้ึน70 
  ยี่ หวางฉือ (Yi-Huang Shih,2018) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาศิลปะเด็กปฐมวัย
ในไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจงานวิจัยการศึกษาศิลปะเด็กปฐมวัยในไต้หวัน เพื่อช่วยให้ครู
เข้าใจแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาศิลปะของเด็กปฐมวัยและท่ีสำคัญท่ีสุดคือพัฒนาการศึกษา
ศิลปะของเด็กปฐมวัยท่ีเป็นเลิศ หลังจากอ่านวิเคราะห์และอภิปรายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องประเด็นการ
วิจัยของการศึกษาศิลปะเด็กปฐมวัยในไต้หวันท่ีค้นพบมีดังต่อไปนี้: (1) กระบวนการสร้างงานศิลปะ
ของเด็กเล็ก (2) การปฏิบัติตามหลักสูตรเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ (3) การพัฒนาตัวบ่งช้ีการ
เรียนรู้ของขอบเขตความงามสำหรับหลักสูตรอนุบาลในไต้หวัน (4) หลักการสอนของสุนทรียศาสตร์ใน
เด็กปฐมวัย (5) การศึกษาศิลปะพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็ก (6) การศึกษาศิลปะในโรงเรียนอนุบาล (7) 
สำหรับเด็ก การเรียนศิลปะกับผู้ปกครอง (8) การใช้หนังสือภาพเพื่อออกแบบหลักสูตรบูรณาการ
ศิลปะท่ีเหมาะสมสำหรับเด็ก (9) การสอนศิลปะในระดับอนุบาล (10) การรักษาพนักงานและความ
ร่วมมือกับสถาบันศิลปะด้านการศึกษาปฐมวัย (11) การบูรณาการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมป่าชาย
เลนเข้ากับการสอนศิลปะสำหรับเด็กเล็กและ (12) ความก้าวหน้าของการนำความรู้สึกทางสุนทรียะ
มาใช้โดยการบูรณาการมุมมองตามชุมชน71 
  ศิ ล า ธ ร รม   อุ ด ม ธ ร รม านุ ภ าพ (SIRATAM UDOMTAMANUPAB,2020) ไ ด้
ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาเด็กปฐมวัย: การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ของการศึกษาสองกรณีในเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการ
รับรู้ความเข้าใจและความเช่ือของครูเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเพื่อสังเกตแนว
ทางการสอนประจำวันและเพื่อระบุตัวแปรท่ีมีส่ิงแวดล้อมเป็นศูนย์กลางและความท้าทายท่ีเน้นบุคคล
เป็นศูนย์กลางท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษา

 
70 Nam Nguyenb, “Immersive-learning experiences in real-life contexts: 

deconstructing and reconstructing Vietnamese kindergarten teachers’ understanding of 
STEAM education” International Journal of Early Years Education.(Volume 21 Issue 
4 ,2013.). 

71 Yi-Huang Shih.  The Research of Early Childhood Art Education in 
Taiwan. Vol. 1, No. 1, 2018  www.scholink.org/ojs/index.php/ct สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 
2561 
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ก่อนวัยเรียน 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ครูประจำช้ัน 2 คน 
ครูสอนศิลปะ ครูพี่เล้ียง และเด็กก่อนวัยเรียน 60 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง ท้ังสองโรงเรียนให้
ความสำคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและกลยุทธ์การสอนของตนเอง แต่มีแนวทางท่ี
แตกต่างกัน โปรแกรมหนึ่งใช้โปรแกรมท่ีใช้วรรณกรรมและอีกโปรแกรมหนึ่งใช้ทักษะการคิดทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ การ
รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ครูประจำช้ันการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรของโรงเรียน
และแผนการสอนและการตรวจสอบภาพถ่ายการกระทำและส่ิงประดิษฐ์ของเด็ก การวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเปรียบเทียบการปฏิบัติของครูก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบความเข้าใจใน
ความคิดสร้างสรรค์และการพิจารณาถึงอิทธิพลท่ีสนับสนุนหรือขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
การวิเคราะห์เฉพาะเรื่องขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยซึ่งตรวจสอบ 1) ความคิดและการรับรู้ถึงความคิด
สร้างสรรค์ 2) ความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการสอน 3) ความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน และ 4) อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งขัดขวางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กก่อนวัย
เรียนของไทย กรณีศึกษาท่ีเลือกใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมความแตกต่างและผลกระทบของการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
ก่อนวัยเรียนในประเทศไทยและในโลกกว้างของการศึกษาระดับปฐมวัย72  

สรุป 

 จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่า
การจัดประสบการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จะดำเนินไปได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบในการบริหารการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้หลายอย่าง ท้ังด้านการบริการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวางแผนการดำเนินการ 
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับเด็ก เพื่อให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพของ
สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
 

72Sitatam Udomtamanupab. DEVELOPING CREATIVITY IN EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO CASE STUDIES IN PRESCHOOLS 
IN THAILAND. (Ph.D. dissertation,Liverpool John Moores University,2020) 
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บทที่ 3  
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
    การวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยโดยใช้เทคนิค EDFR  ประกอบด้วย
ขั้นตอน การดำเนินการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

    เพื่อให้การวิจัยนี้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
    ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัย อย่างถูกต้องเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัย โดยการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทฤษฎีการ
บริหาร จากการศึกษาตำรา เอกสาร ข้อมูล สถิติ บทความวิชาการ วารสาร และผลงานวิจัยต่างๆ ท้ัง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย จัดทำโครงร่างการวิจัย 
นำเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ ดำเนินการปรับแก้ไขโครงร่างการวิจัยการวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ และขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
ดำเนินการทำวิจัยต่อไป   
     
ขั้นตอนที่ 2  การดำเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ข้ัน ดังนี้   
 ขั้นท่ี 1 การศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวข้องและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะห์หาตัวแปรในการทำวิจัย 
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 1.2 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ใช้วิธีเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
ประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษา ผู้บริหารนโยบายระดับสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีเปิดการสอนระดับปฐมวัย ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย เมื่อสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะถอดข้อความจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียง แล้วนำกลับไปให้ผู้เช่ียวชาญท่าน
นั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 
 1.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ โดยกำหนดประเด็นการ
สัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย  
 1.4 นำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหามาสร้างข้อคำถามของแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
 ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยใช้
เทคนิควิจัย EDFR ดังนี้  
 ผู้วิจัยนำตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มาจัดทำเป็นแบบสัมภาษณ์ไม่มี
โครงสร้าง (Non-structured-interview) และนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญตามลำดับ 
ดังนี้ 
 2.1 นำแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างท่ี ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 คนแล้วนำข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์เนื้อหา และพัฒนาเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale)  
 2.2 นำแบบสอบถามมาตราส่วนค่า (rating scale) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากผลการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี 1 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญอีกครั้งแล้วนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ด้วย
สถิติพื้นฐาน เพื่อทำการจำแนกข้อมูลหาฉันทามติ (Consensus) ในรอบนี้ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านจะได้
รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่ามัธยฐาน
(Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่มผนวก
ด้วยคำตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 
 2.3 นำแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จากรอบท่ี 2 ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญชุดเดิมในรอบท่ี 3 เพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ของผู้เช่ียวชาญและนำข้อมูล
ท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลผลการวิจัย เพื่อทราบการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย 
    ผู้วิจัยนำผลจากการวิจัย ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ นำมาจัดทำเป็นรายงานผลการวิจัย 
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อไป รายละเอียดและขั้นตอนการวิจัย สรุปได้ตามแผนภูมิ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

ศึกษาค้นคว้า แนวคิด 
ท ฤ ษ ฏี  เ อ ก ส า ร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารการจัด
ประสบ การณ์ ก าร
เรียนรู้ตามหลักสูตร
ก าร ศึ ก ษ าป ฐม วั ย 
พ .ศ . 2 5 6 0  ข อ ง
โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร 

 

การบริหารการจัด
ประสบการณ์การ

เรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 

2560 ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขั้นที่ 1 

EDFR 
การทำ EDFR รอบท่ี 1 
การทำ EDFR รอบท่ี 2 
การทำ EDFR รอบท่ี 3 

ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงใช้
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) สามารถเปล่ียนสถานท่ีในการเก็บข้อมูล
ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงหลายมิติเพื่อสะท้อนปรากฏการณ์จริงผ่านมุมมองของคนในบริบทนั้นๆ 
ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย (Research design) 
 การวิจัยการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ  EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ท่ีมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียว โดยศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรม และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The One – Shot, Non – 
Experimental Case Study)  ผู้วิจัยเขียนแสดงเป็นแผนผังได้ (Diagram) ดังนี้ 

                  
                                         O 
 
 
 
                R                       X 
 

แผนภูมิท่ี 4 แผนแบบการวิจัย 
เมื่อ R หมายถึง กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง  
   (Purposive Sampling) 
 X หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่  ตัวแปรท่ี เกี่ยวข้องการบริหารการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 O หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาผู้เช่ียวชาญ 
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ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ผู ้ให ้ข ้อมูลหรือ ผู้เชี ่ยวชาญในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัย ใช้เทคนิคการวิจ ัยแบบ EDFR 

(Ethnographic Delphi Future Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive 
Interview) จึงใช้การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive Method) มีเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เช่ียวชาญ คือ เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงการ
จัดการศึกษาในแวดวงการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้บริหารระดับนโยบายของ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล/ผู้เช่ียวชาญเพื่อนำความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา เพื่อนำไปวิเคราะห์การบริหารก ารจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 21 ท่าน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามเกณฑ์เฉพาะ ดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้นักวิชาการและผู้บริหารนโยบายการศึกษา  จำนวน 4 ท่าน 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  จำนวน 5 ท่าน 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มศึกษานิเทศก์การศึกษาปฐมวัย   จำนวน 4 ท่าน  
 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑิตสาขาปฐมวัย จำนวน 4 ท่าน 

 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มครูหัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา จำนวน  4 ท่าน 

ผู้วิจัยได้เลือกผู้เชี่ยวชาญ 21 คน ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้นักวิชาการและผู้บริหารนโยบายการศึกษา 

1. นายเกรียงไกร  จงเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

3. นางชุลีพร  วงษ์พิพัฒน ์  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

4. นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์  ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา 

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

1. ดร.พวงผกา  แสงเงิน   ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  
สำนักงานเขตบางบอน 
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2. ดร.ยรรยง  สุขเกษม   ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพอุทิศ)  
สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

3. นางสาวปานสิริ  เสาวดี  ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา 

4. นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ  ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา 

5. ดร.วิภา  ทองหงำ   ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนรุง่เรืองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตบางนา 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มศึกษานิเทศก์ 
1. นางบุปผาศิริ  ไชยมงคล  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวลักคะณา  เสโนฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

3. พันจ่าเอกสมยศ  คำนึงผล  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

4. นางสาวชลากร  เจริญผล  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบนัที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
1. ผศ.ดร.นิตยา  ศรีมกุฏพันธ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี 
2. ผศ.ยุวรัตน์  จงใจรักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
3. รศ.ดร.อรวรรณ  ชัยถมยา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
4. ผศ.ดร.ขนิษฐา  ศรีตะวัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มหัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
1. นางสุจิน  เทียนไพร   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนปลูกจิต  สำนักงานเขตปทุมวัน 
2. นางพัฒนรินทร์  คำพุฒ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดคลองเตย  สำนักงานเขตคลองเตย 
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3. นางกนกทิพย์  เล่ห์บ้านเกาะ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์)   
สำนักงานเขตบางแค 

4. นางสุชาดา  เสกธีระ   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร สำนักงานเขตดุสิต 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้เป็นผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกัน  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่  1 การศึกษาค้นคว้าตัวแปรท่ีการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Analysis) โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและสรุป
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้ได้กรอบความคิด เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ โดยผ่านการให้ทราบการ
บริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้ เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research ) จากการสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 ท่าน 
ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 

2.1 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ EDFR รอบท่ี 1 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-
structured interview) โดยผู้วิจัยได้ขอคำแนะนำจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และดำเนินการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิดและไม่ช้ีนำ (Non Directive and Open Ended) 

2.2 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม EDFR รอบท่ี 2 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยผู้วิจัยพัฒนามาจากการนำ
ผลการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะห์ และแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆตามเทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย(Delphi Technique) และพัฒนาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

2.3  ส ัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญชุด เดิม เพื ่อย ืน ยันความคิด เห ็น  EDFR รอบที ่ 3  ใช ้
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยใช้ข้อความเดิมกับแบบสอบถามในรอบท่ี 2 โดยเพิ่มตำแหน่งของค่ามัธยฐาน
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาคำตอบใหม่แล้วตอบกลับมาอีกครั้ง 
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย  
เพื่อให้การดำเนินการวิจัยครั้งนี้สามารถวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือไว้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือเพื่อสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) เพื่อให้ได้แนวคิดการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ดำเนินการในขั้นตอนนี้
ดังนี้ 

 2.1 จากการสังเคราะห์เนื้อหา นำเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที ่ปรึกษา
พิจารณา 

 2.2 นำแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-structured Interview) ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนำไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 ท่าน ด้วยเทคนิค EDFR 
รอบท่ี 1 หลังจากนั้นประมวลผลเพื่อให้ได้แนวคิดการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

 2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 2 โดยการนำผลจากการสัมภาษณ์ EDFR 
รอบท่ี 1 มาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้แนวคิดการบริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีร่างขึ้นมาจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นในรอบท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) แล้ว
ส่งให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม จำนวน 21 คน ลงความคิดเห็น 
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 2.4 นำผลจาก EDFR รอบท่ี 2 มาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่มโดยรวมโดยการหา
ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ของกลุ่ม  
 2.5 สร้างแบบสอบถามสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 3 เพื่อยืนยันความคิดเห็นและหา 
ฉันทามติ (Consensus) โดยการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ข้อความเดิมจาก EDFR รอบท่ี 2 ส่งให้
ผู้เช่ียวชาญทบทวนความคิดเห็นของตนเอง หากยืนยันความเห็นท่ีแตกต่างจากคนอื่นสามารถให้
เหตุผลประกอบการยืนยันคำตอบเดิมต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ขอหนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อ

ดำเนินการเก็บข้อมูล 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 คน ในขั้นตอนท่ี 2 โดยใช้

เทคนิค EDFR ผู้วิจัยดำเนินการด้วยตัวเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทุก
ขั้นตอนมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ตัวแปรการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ โดยใช้เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) ใช้สถิติดังนี้ 

 2.1 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 คน จากเทคนิค EDFR  
รอบท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

 2.2 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จากเทคนิค EDFR รอบ
ท่ี 2 และรอบท่ี 3 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) 
และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) เป็นค่าของข้อมูลท่ีอยู่ตรง
กลางของข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการนำมาเรียงลำดับไว้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยผู้วิจัยกำหนดระดับค่า
คะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 
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 ระดับ1 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นตัวแปรให้มีค่าเท่ากับ น้อยท่ีสุด 
 ระดับ2 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นตัวแปรให้มีค่าเท่ากับ น้อย 
 ระดับ3 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นตัวแปรให้มีค่าเท่ากับ ปานกลาง 
 ระดับ4 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นตัวแปรให้มีค่าเท่ากับ มาก 
 ระดับ5 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นตัวแปรให้มีค่าเท่ากับ มากท่ีสุด 
โดยในการแปลความหมายของค่ามัธยฐาน (Median) ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์มีความหมาย

ดังนี้ 
 ค่ามัธยฐาน1.00 - 1.49 หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับการบริหารการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร น้อยท่ีสุด 

 ค่ามัธยฐาน 1.50 - 2.49 หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับการบริหารการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครน้อย 

 ค่ามัธยฐาน 2.50 - 3.49 หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับการบริหารการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครปานกลาง 

 ค่ามัธยฐาน 3.50 - 4.49 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญ เห็น ด้วยกับการบริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมาก 

 ค่ามัธยฐาน 4.50 - 5.00 หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับการบริหารการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
 2.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าฐานนิยม (Mode:Mo) เป็นการหาค่าความถี่ของ
ระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 สำหรับแต่ละข้อ ระดับคะแนนใดท่ีมีความถี่มากท่ีสุดถือเป็นค่าฐานนิยม
ของข้อนั้น ในกรณีท่ีข้อใดมีความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนนั้นอยู่ติดกันจะ
ถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนท้ังสองนั้นเป็นฐานนิยมของข้อนั้น ส่วนกรณีท่ีข้อใดมีความถี่สูงสุดของ
ระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนไม่ได้อยู่ติดกันจะถือว่าระดับคะแนนท้ังสองนั้นเป็นฐานนิยม
ของข้อนั้น แล้วจึงนำค่าฐานนิยมท่ีคำนวณได้มาหาค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม 
โดยค่าผลต่างต้องมีค่าต้ังแต่ 0.00–1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อนั้นสอดคล้อง
กัน โดยมีเกณฑ์กำหนดว่าการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นั้นต้องมีค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับ
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ฐานนิยม (Median-Mode) โดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั ้งแต่ 0.00–1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อนั้นสอดคล้องกัน   

2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) 
ได้จากการคำนวณค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ท่ี 3 กับควอไทล์ท่ี 1 การบริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นรายข้อ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีคำนวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 
แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อความนั้นเห็นสอดคล้องกันหรือได้รับฉันทามติ 
(Consensus) และถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีคำนวณได้มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าผู้เช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นต่อข้อความไม่สอดคล้องกัน หรือไม่ได้รับฉันทามติ 

เกณฑ์การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำคำตอบในEDFRรอบท่ี 3 ของการวิจัยท่ี
กลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 21 ท่าน มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด และมาก (ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป) ค่า
สัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมีค่าต้ังแต่ 0.00-1.00 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.50 มาสรุปเป็นผลการวิจัยและนำเสนอการวิเคราะห์
ผลการวิจัยในรูปของคำบรรยาย 

สรุป 
การวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวคิดการบริหาร
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินการวิจัยได้ดำเนินไว้ 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการ การดำเนินการ
วิจัย และการรายงานผลการวิจัย ในขั้นตอนการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน             
2 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และขั้นที่ 
2 การวิเคราะห์การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
ของโรงเรียน สังกัดกรุง เทพมหานคร จาก ผู้ เช่ียวชาญ  โดยใช้ เทคนิคการวิ จัยแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน รอบที่ 
1 ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทำให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และนำมาพัฒนาต่อ
เป ็น แบบสอบถาม เทคน ิค  EDFR รอบ ที ่ 2  นำแบบสอบถามที ่พ ัฒ นาแล้วสอบถามกับ
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และนำ
ข ้อม ูล ที ่ได ้ม าว ิเค ราะห ์และพ ัฒ น าต ่อ เป ็น แบบ สอบ ถาม  เทคน ิค  EDFR รอบ ที ่ 3  น ำ
แบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น ครั้งนี ้ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาลงฉันทามติ 
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เพื่อยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคำตอบของตนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร 
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่ามัธยฐาน (Median ค่าฐาน
นิยม (Mode)) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ขั้นตอนท่ี 3 จัดทำรายงาน
ผลการวิจัยนำเสนอต่อต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการควบคุมงานวิจัยเสนอแนะ จัดพิมพ์รายงาน และส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาต่อไป 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยอนาคต  EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในการทำ EDFR รอบท่ี 1 ด้วยการสังเคราะห์เนื้อหา แล้วนำผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ไปสร้างแบบสอบถามสำหรับการทำ EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 การวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จากการทำ EDFR รอบท่ี 2 ด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยพิจารณาค่ามัธยฐาน ท่ีมีค่า 3.5 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มีค่าต้ังแต่ 0.00 - 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 ซึ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้    
 

ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย       
พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

การทำ EDFR รอบที่ 1 

การวิเคราะห์การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิควิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures research ) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญสามารถสังเคราะห์ การบริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จึงสรุปประเด็นต่างๆ เป็นแต่ละด้าน รวมทั้งหมด 9 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ด้านดังนี้คือ 

จากการทำ EDFR รอบท่ี 1 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญ สามารถสังเคราะห์การบริหาร
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2) 
ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ด้านการนิเทศ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
4) ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ี
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สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะอันพึ งประสงค์  6) ด้านการวิจัยเพื่ อพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 7) ด้านการพัฒนาบุคลากร 8) ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน 9) ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และนำประเด็นเหล่านี้ มาสร้างคำถาม
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเก็บข้อมูลในการทำ EDFR รอบท่ี 2 

1. ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองท่ีเหมาะกับอายุและวุฒิภาวะ  การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้เคล่ือนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น 
ทดลองและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและ
ครู/ครูพี่เล้ียงภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยตามบริบท
สังคมและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี 
ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีวินัย ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้” 

2. ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย
โดยผ่านการบูรณาการ โรงเรียนมีการกำหนดสภาพท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวบ่งช้ีของการศึกษาปฐมวัย การออกแบบกำหนดเนื้อหา 
การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสาระท่ีควรรู้สอดคล้องกับสภาพบริบท สังคมและ
วัฒนธรรมโดยรอบของเด็กปฐมวัย การจัดหาและผลิตส่ือประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยได้เหมาะสมและมีความหลากหลาย การจัดทำรายงานผล
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการเตรียมข้อมูลเพื่อการส่งต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ผู้วิจัยสรุป
ประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้”  

3. ด้านการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในความสำคัญร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียงเกี่ยวการนิเทศการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียงร่วมกันวางแผนท่ีชัดเจนของการ
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล มีการกำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย การกำหนดระยะเวลาการนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู/
ครูพี่เล้ียงท่ีเหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียงร่วมกันสรุปผลการนิเทศและนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้าน
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้” 
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4. ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสนับสนุน
การจัดหาส่ือการเรียนการสอนเพื่อให้ครู/ครูพี่เล้ียงใช้ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
พอเพียงและหลากหลาย การสนับสนุนปัจจัยท่ีจำเป็นให้กับครู/ครูพี่เล้ียงท่ีคิดค้นหรือสร้างนวัตกรรม
ใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างพอเพียง โรงเรียนควรมีการดำเนินการรวบรวมส่ือการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้าน
การสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้” 

5. ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ประกอบด้วย การกำหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้านท่ีสอดคล้องกับ 
มาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ การกำหนดวิธีการวัดและ
เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี
และสภาพท่ีพึงประสงค์ การกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินพัฒนาการและระดับคุณภาพท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ การกำหนดแนว
ทางการสรุปผลการประเมินพัฒนาการ การกำหนดแนวทางการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์” 

6. ด้านการดำเนินการพัฒนาเด็กผ่านกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนและการศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้ครู/ครูพี่เล้ียงได้ร่วมประชุม สัมมนา แลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียงศึกษาข้อมูลของเด็กและวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่
เล้ียงนำปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กมาเป็นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาโดยผ่านกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  
การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานจากการวิจัยในช้ันเรียน สถานศึกษาให้การสนับสนุนให้นำข้อมูล
จากผลการวิจัยสะท้อนกลับไปยังผู้ปกครองของเด็กเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้” 

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายหรือแนวทางของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาครู/ครูพี่เล้ียงตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  การ
กำหนดเป้าหมายและรูปแบบการให้เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู/ครูพี่เล้ียงไปสู่การพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมพัฒนาครู/ครูผู้เล้ียงอย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิด
ผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างท่ีดี  การกระตุ้นให้ครู/ครูพี่เล้ียงแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการและ
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านการพัฒนาบุคลากร” 
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8 . ด้านการระดมความมือจากก ลุ่ม ผู้เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้
เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ การประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญ การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียงเข้าไปมีส่วน
ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการดูแลเด็ก การส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อประกอบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ การรายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กต่อ
ผู้ปกครองและชุมชน ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน” 
 9. ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการ
บริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การกำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  กำหนดทักษะเพิ่ มเติมเพื่ อพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์และสภาพบริบทสังคมและ
วัฒนธรรม การกำหนดแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
การส่งเสริม สนับสนุนเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย คู่มือและแนวทางการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อให้ครู/ครูพี่เล้ียงสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้วิจัยสรุปประเด็น
เหล่านี้เป็น “ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้” 
 การทำ EDFR รอบที่ 2 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 คน 
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้

ด้านการวางแผนการ
จัดประสบการณ์การ

เรียนรู ้ มัธ
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งผ

ู้เช
ี่ยว

ชา
ญ 

1.การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับจิตวิทยาพัฒนาการ
และการทำงานของ
สมองท่ีเหมาะกับอายุ
และวุฒิภาวะ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2.การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีผ่าน
ประสาทสัมผสัท้ัง 5 ได้
เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น 
สังเกต สืบค้น ทดลอง
และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3.การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและ
ครู/ครูพี่เลี้ยงภายใต้
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(ต่อ) 

ด้านการวางแผนการ
จัดประสบการณ์การ

เรียนรู ้ มัธ
ยฐ

าน
 (M

dn
) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o)
 

มัธ
ยฐ
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ี่ยว
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4.การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยการมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายในวิถีชีวิต
ของเด็กปฐมวัยตาม
บริบทสังคมและ
วัฒนธรรม 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

5.การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ลักษณะนิสัยท่ีดี 
ทักษะการใช้
ชีวิตประจำวันตาม
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม  

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

 
  จากตารางท่ี 5 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกันท้ังหมด 5 ข้อ เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อท่ี 1 การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองท่ีเหมาะกับอายุและวุฒิภาวะ 
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(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านประสาทสัมผัส
ท้ัง 5 ได้เคล่ือนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลองและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Mdn = 5,              
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและ
ครู/ครูพี่เล้ียงภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  (Mdn = 5, IQR = 1,|Mdn-
Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายในวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-
Mo| = 0)  ข้อท่ี 5 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ี ส่งเสริมลักษณะนิ สัยท่ีดี ทักษะการใช้
ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม (Mdn = 
5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการอำนวยการการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

ด้านการอำนวยการการ
จัดประสบการณ์การ
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1.การออกแบบแผนการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และสามารถ
ดำเนินการเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้านของ
เด็กปฐมวัย 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

2.การกำหนดสภาพท่ีพึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัยท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และตัวบ่งชี้ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการอำนวยการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  (ต่อ) 
 

ด้านการอำนวยการ
การจัดประสบการณ์
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3.การเลือกเนื้อหา 
สาระการเรียนรู้และ
สาระท่ีควรรู้
สอดคล้องกับสภาพ
บริบท สังคมและ 
วัฒนธรรมโดยรอบ
ของเด็กปฐมวัย 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

4.การจัดหาและผลิต
ส่ือประกอบการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัยได้
เหมาะสมและ
หลากหลาย 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

5.การจัดทำรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยและการ
เตรียมข้อมูลเพื่อการ
ส่งต่อในระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 

4 4 0 4 5 1 มาก สอดคล้อง 
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  จากตารางท่ี 6 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการอำนวยการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  สอดคล้องกันท้ังหมด 5 ข้อ เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อท่ี 1 การออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็ก
ปฐมวัย (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 2 การกำหนดสภาพท่ีพึงประสงค์ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวบ่งช้ี (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-                
Mo| = 0) ข้อท่ี 3 การเลือกเนื้อหา สาระการเรียนรู้และสาระท่ีควรรู้สอดคล้องกับสภาพบริบทสังคม
และวัฒนธรรมโดยรอบของเด็กปฐมวัย (Mdn = 5, IQR = 0,|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การจัดหาและ
ผลิตส่ือประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยได้
เหมาะสมและหลากหลาย (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 5 การจัดทำรายงานผล
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการเตรียมข้อมูลเพื่อการส่งต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  (Mdn = 4, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ด้านการนิเทศการจัด
ประสบการณ์การ
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1.การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและ
ตระหนักใน
ความสำคัญร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู/
ครูพี่เล้ียงเกี่ยวการ
นิเทศการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
(ต่อ) 
 

ด้านการนิเทศ 
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การเรียนรู ้ มัธ
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2.ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู/
ครูพี่เล้ียงร่วมกัน
วางแผนท่ีชัดเจนของ
การนิเทศ กำกับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

3.การกำหนดแนว
ทางการนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

4.การกำหนด
ระยะเวลาการนิเทศ 
ติดตามการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครู/ครูพี่
เล้ียงท่ีเหมาะสม 

5 5 0 4 5 1 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
(ต่อ) 
 

ด้านการนิเทศ 
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5.ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู/
ครูพี่เล้ียงร่วมกัน
สรุปผลการนิเทศและ
นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

 
  จากตารางท่ี 7 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการนิเทศการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกันท้ังหมด 5 ข้อ เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อท่ี 1 การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียงเกี่ยวการ
นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 2 ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียงร่วมกันวางแผนท่ีชัดเจนของการนิเทศ กำกับ ติดตามและประ เมินผล 
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 การกำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย (Mdn = 5, IQR = 0,|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การกำหนดระยะเวลาการ
นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู/ครูพี่เล้ียงท่ีเหมาะสม (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียงร่วมกันสรุปผลการนิเทศและนำผล
การประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในครั้ งต่อไป   (Mdn = 5, IQR = 0,               
|Mdn-Mo| = 0) 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 
 

ด้านการสนับสนุนการ
ใช้ส่ือการเรียนรู้และ

แหล่งเรียนรู้ มัธ
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ู้เช
ี่ยว
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1.การจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนเพื่อให้
ครู/ครูพี่เล้ียงใช้
ประกอบการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างพอเพียง
และหลากหลาย 

5 5 0 4 5 1 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

2.การสนับสนุนปัจจัย
ท่ีจำเป็นให้กับครู/ครู
พี่เล้ียงท่ีคิดค้นหรือ
สร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อใช้แก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้

5 5 0 4 5 1 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

3.การจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

5 5 0 4 5 1 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

 
  



  128 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ด้านการสนับสนุน
การใช้ส่ือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ มัธ

ยฐ
าน
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ี่ยว
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4.การสำรวจแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนเพื่อใช้เป็น
แหล่งค้นคว้าและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กอย่าง
พอเพียง 

5 5 0 4 5 1 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

5.การรวบรวมส่ือ
การเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ 

5 5 0 4 5 1 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

 
  จากตารางท่ี 8 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือ
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกันท้ังหมด 5 ข้อ เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อท่ี 1 การจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนเพื่อให้ครู/ครูพี่เล้ียงใช้ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างพอเพียงและ
หลากหลาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 2 การสนับสนุนปัจจัยท่ีจำเป็นให้กับครู/ครู
พี่เล้ียงท่ีคิดค้นหรือสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ (Mdn = 5, IQR = 1,|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อใช้
เป็นแหล่งค้นคว้าและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างพอเพียง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
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ข้อท่ี 5 การรวบรวมส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้ (Mdn = 5, 
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

ด้านการประเมิน
พัฒนาการของเด็กท่ี

สอดคล้องกับ
มาตรฐานและ

คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
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งผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญ 

1.การกำหนดแนว
ทางการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยท้ัง 4 ด้านท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้และ
สภาพท่ีพึงประสงค์ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

2.การกำหนดวิธีการวัด
และเครื่องมือการวัด
และประเมินประเมิน
พัฒนาการท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้และ
สภาพท่ีพึงประสงค์ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (ต่อ) 
 

ด้านการประเมิน
พัฒนาการของเด็กท่ี

สอดคล้องกับ
มาตรฐานและ

คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
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3.การกำหนดเกณฑ์
การวัดและประเมิน
พัฒนาการและระดับ
คุณภาพท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้และ
สภาพท่ีพึงประสงค์ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

4.การกำหนดแนว
ทางการสรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

5.การกำหนดแนว
ทางการรายงานผล
การประเมิน
พัฒนาการ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

 
  จากตารางท่ี 9 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องกันท้ังหมด 5 ข้อ เรียง
ตามลำดับดังนี้ ข้อท่ี 1 การกำหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้านท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ (Mdn = 5,               
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IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 2 การกำหนดวิธีการวัดและเครื่องมือการวัดและประเมินประเมิน
พัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์              
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 การกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินพัฒนาการและ
ระดับคุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์  
(Mdn = 5, IQR = 0,|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การกำหนดแนวทางการสรุปผลการประเมินพัฒนาการ 
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 5 การกำหนดแนวทางการรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์
การการเรียนรู ้
 

ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัด

ประสบการณ์การการ
เรียนรู ้
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1.การสนับสนุนให้ครู/
ครูพี่เลี้ยงได้ร่วมประชุม 
สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู ้

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

2.การส่งเสริมให้ครู/ครู
พี่เลี้ยงศึกษาข้อมูลของ
เด็กและวิเคราะห์เด็ก
เป็นรายบุคคล 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์
การการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัด

ประสบการณ์การการ
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3.การส่งเสริมให้ครู/ครู
พี่เลี้ยงนำปัญหา
ทางการเรียนรู้ของเด็ก
มาเป็นข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาโดย 
กระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

4.การสนับสนุนให้มี
การเผยแพร่ผลงาน
จากการวิจัยในชัน้
เรียน 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

5.การสนับสนุนให้นำ
ข้อมูลจากผลการวิจัย
สะท้อนกลับไปยัง
ผู้ปกครองของเด็ก 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

 
  จากตารางท่ี 10 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดประสบการณ์การการเรียนรู้ สอดคล้องกันท้ังหมด 5 ข้อ เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อท่ี 1 การสนับสนุน
ให้ครู/ครูพี่เล้ียงได้ร่วมประชุม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้  (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 2 การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียง
ศึกษาข้อมูลของเด็กและวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 
การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่ เล้ียงนำปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กมาเป็นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาโดย 
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กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน (Mdn = 5, IQR = 0,|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การสนับสนุนให้มีการ
เผยแพร่ผลงานจากการวิจัยในช้ันเรียน (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 5 การสนับสนุน
ให้นำข้อมูลจากผลการวิจัยสะท้อนกลับไปยังผู้ปกครองของเด็ก (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 
0) 
 

ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาบุคลากร 
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1.การกำหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการ
พัฒนาครู/ครูพี่เล้ียง
ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

2.การกำหนด
เป้าหมายและรูปแบบ
การให้กำลังใจแก่ครู/
ครูพี่เล้ียงไปสู่การ
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

3.การจัดกิจกรรม
พัฒนาครู/ครูผู้เล้ียง
อย่างหลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้เกิด
ผลสำเร็จและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 
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4.การกระตุ้นให้ครู/ครู
พี่เล้ียงแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองด้วยวิธีการ
และจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

 
  จากตารางท่ี 11 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาบุคลากร 
สอดคล้องกันท้ังหมด 4 ข้อ เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อท่ี 1 การกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนา
ครู/ครูพี่ เล้ียงตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ี เน้น เด็กเป็นสำคัญ  (Mdn = 5, IQR = 0,                  
|Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 2 การกำหนดเป้าหมายและรูปแบบการให้กำลังใจแก่ครู/ครูพี่เล้ียงไปสู่การ
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 การจัดกิจกรรมพัฒนา
ครู/ครูผู้เล้ียงอย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างท่ีดี (Mdn = 5, IQR = 0,                 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การกระตุ้นให้ครู/ครูพี่เล้ียงแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการและจาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)   
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
 

ด้านการสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
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1.การสร้างความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง
และชุมชนในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อให้เด็กได้
เกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มความสามารถ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

2.การประสานงาน
กับผู้ปกครองและ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีมุ่งเนน้
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

3.การส่งเสริมให้ครู/
ครูพี่เล้ียงเข้าไปมีส่วน
ช่วยเหลือ แนะนำ ให้
คำปรึกษาแก่
ผู้ปกครองและชุมชน
เกี่ยวกับการดูแลเด็ก 

4 4 0 4 5 1 มาก สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน(ต่อ) 
 

ด้านการสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง

และชุมชน มัธ
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4.การส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ท่ีจำเป็นเพื่อ
ประกอบการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

5.การรายงานผลการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็กต่อผู้ปกครอง
และชุมชน 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

 
  จากตารางท่ี 12 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการสร้างความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกันท้ังหมด 5 ข้อ เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อท่ี 1 การสร้างความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มความสามารถ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 2 การประสานงานกับผู้ปกครองและ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Mdn = 5, IQR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียงเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่
ผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการดูแลเด็ก (Mdn = 4, IQR = 1,|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การส่งเสริม
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ให้ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 5 การ
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กต่อผู้ปกครองและชุมชน (Mdn = 5, 
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ด้านการสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์การ
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1.การจัดโครงสร้างการ
บริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

2.การกำหนดบทบาท
หน้าท่ีของบุคลากรผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

4 4 0 4 5 1 มาก สอดคล้อง 

3.การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพ
ท่ีพึงประสงค์และสภาพ
บริบทสังคมและ
วัฒนธรรม 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ด้านการสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ด้านการสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
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4.การกำหนดแนว
ทางการนิเทศการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

5.การส่งเสริม 
สนับสนุนเอกสาร
หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
คู่มือและแนว
ทางการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อให้ครู/ครู
พี่เล้ียงสามารถ
นำไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้

5 5 0 5 5 0 
มาก
ท่ีสุด 

สอดคล้อง 

 
  จากตารางท่ี 13 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกันท้ังหมด 5 ข้อ เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อ
ท่ี 1 การจัดโครงสร้างการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Mdn = 5, IQR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 2 การกำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการ
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จัดประสบการณ์การเรียนรู้  (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์
และสภาพบริบทสังคมและวัฒนธรรม (Mdn = 5, IQR = 0,|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การกำหนดแนว
ทางการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  (Mdn = 5, IQR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 5 การส่งเสริม สนับสนุนเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย คู่มือและแนว
ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ครู/ครูพี่เล้ียงสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 

สรุป การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทำ EDFR รอบท่ี 2 ด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐาน
นิยม (Mode) และค่าพิ สัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) โดยพิจารณาค่ามัธยฐาน 
(Median) ท่ีมีค่า 3.5 ข้ึนไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มีค่าต้ังแต่ 0.00 - 1.00 
และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 มาสรุปเพื่อทราบ
การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาคำตอบท่ีได้มีความเป็นเอกภาพ (Homogeneity) หรือมีความ
สอดคล้องกัน (Consensus) อย่างเป็นฉันทามติ จำนวนท้ังหมด 9 ด้าน 44 ข้อ ได้แก่  1) ด้านการวาง
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ ข้อ 2) ด้านการอำนวยการการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ 3) ด้านการนิเทศการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ 4) ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ 5) ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีท้ังหมด 5 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ 6 ) ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ  7) ด้านการพัฒนาบุคลากร  
มีท้ังหมด 4 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ 8) ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน มีท้ังหมด 5 
ข้อ สอดคล้องทุกข้อ และ9 ) ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ข้อ 
สอดคล้องทุกข้อ  
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบการบริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้
เทคนิควิธีการวิจัยอนาคต (EDFR) ใช้การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน ในรอบท่ี 1  ตาม
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures research) และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำ
แบบสอบถาม เพื่อเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการบริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ .ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร รอบท่ี 1 ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม จำนวน 21 คนแสดงความคิดเห็น จากนั้นนำผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในรอบท่ีสองท่ีเป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม เช่น ค่ามัธยฐาน (median) ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (interquartile range) มาสร้างแบบสอบถามใหม่ท่ีใช้ข้อความเดิมโดยเพิ่มตำแหน่ง
ของค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน
พิจารณาคำตอบใหม่โดยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi technique) รอบท่ี 2 

 

สรุปผลการวิจัย 

การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวนท้ังหมด 9 ด้าน 44 ประเด็นได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ประเด็น 2) ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ประเด็น 3) ด้านการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ประเด็น  
4) ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ประเด็น 5) ด้านการประเมิน
พัฒนาการของเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีท้ังหมด 5 ประเด็น  
6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ประเด็น 7) ด้านการพัฒนา
บุคลากร  มีท้ังหมด 4 ประเด็น 8) ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน มีท้ังหมด 5 
ประเด็น และ9) ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีท้ังหมด 5 ประเด็น มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ (1) 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองท่ีเหมาะ
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กับอายุและวุฒิภาวะ (2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้เคล่ือนไหว 
สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลองและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง (3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู/ครูพี่เล้ียงภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้              (4) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายในวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม (5) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  

2) ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
(1) การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย (2) การกำหนดสภาพท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวบ่งช้ี (3) การเลือกเนื้อหา สาระการเรียนรู้และสาระท่ีควรรู้
สอดคล้องกับสภาพบริบทสังคม วัฒนธรรมโดยรอบของเด็กปฐมวัย (4) การจัดหาและผลิตส่ือ
ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยได้เหมาะสม
และหลากหลาย (5) การจัดทำรายงานผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการเตรียมข้อมูลเพื่อการส่ง
ต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

3) ด้านการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ประเด็น (1) การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียง
เกี่ยวการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  (2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียงร่วมกัน
วางแผนท่ีชัดเจนของการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (3) การกำหนดแนวทางการนิเทศการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย (4) การกำหนดระยะเวลาการนิเทศการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครู/ครูพี่เล้ียงท่ีเหมาะสม (5) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียง
ร่วมกันสรุปผลการนิเทศและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

4) ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
(1) การจัดหาส่ือการเรียนการสอนเพื่อให้ครู/ครูพี่เล้ียงใช้ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างพอเพียงและหลากหลาย (2) การสนับสนุนปัจจัยท่ีจำเป็นให้กับครู/ครูพี่เล้ียงท่ีคิดค้นหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  (3) การจัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (4) การสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างพอเพียง (5) การรวบรวมส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
อย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

5) ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การกำหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการของเด็ก
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ปฐมวัยทั้ง 4 ด้านท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ 
(2) การกำหนดวิธีการวัดและเครื่องมือการวัดและประเมินประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ (3) การกำหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินพัฒนาการและระดับคุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ (4) การกำหนดแนวทางการสรุปผลการประเมินพัฒนาการ (5) การกำหนดแนว
ทางการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 

6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ประเด็น  
(1) การสนับสนุนให้ครู/ครูพี่เล้ียงได้ร่วมประชุม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้  (2) การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียงศึกษาข้อมูลของเด็กและ
วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล (3) การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียงนำปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กมาเป็น
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาโดย กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน (4) การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานจาก
การวิจัยในช้ันเรียน (5) การสนับสนุนให้นำข้อมูลจากผลการวิจัยสะท้อนกลับไปยังผู้ปกครองของเด็ก 

7) ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การกำหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการพัฒนาครู/ครูพี่ เล้ียงตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ี เน้น เด็กเป็นสำคัญ  
(2) การกำหนดเป้าหมายและรูปแบบการให้กำลังใจแก่ครู/ครูพี่เล้ียงไปสู่การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นเด็กเป็น
สำคัญ (3) การจัดกิจกรรมพัฒนาครู/ครูผู้เล้ียงอย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและเป็น
แบบอย่างท่ีดี (4) การกระตุ้นให้ครู/ครูพี่เล้ียงแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการและจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

8) ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
(1) การสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เกิด
การเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ (2) การประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (3) การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียงเข้าไปมีส่วน
ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการดูแลเด็ก (4) การส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชนมี ส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ท่ีจำเป็น เพื่ อประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ (5) การรายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กต่อผู้ปกครองและชุมชน 

9) ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่           
(1) การจัดโครงสร้างการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  (2) การกำหนด
บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  (3) การ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพ
ท่ีพึงประสงค์และสภาพบริบทสังคมและวัฒนธรรม (4) การกำหนดแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม
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และประเมินผลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (5) การ
ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย คู่มือและแนวทางการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อให้ครู/ครูพี่เล้ียงสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีประเด็นสำคัญ
สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2) ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 3) ด้านการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4) ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ 7) ด้านการพัฒนาบุคลากร 8) 
ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน และ 9) ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ท้ังนี้เนื่องมาจาก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
เป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 3-6 ปีซึ่งเป็นช่วงวัยท่ีสำคัญท่ีสุดต่อการวางรากฐาน
พัฒนาการของมนุษย์ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา อุปนิสัย และบุคลิกของบุคคลจะถูก
สร้างและหล่อหลอมได้ดีในเด็กวัยนี้ซึ่งเด็กปฐมวัยจะมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป 
หากผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถสร้างแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติท่ีดีให้แก่เด็กปฐมวัยแล้ว เด็กก็จะ
สามารถเติบโตขึ้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีความสุข 
จากความสำคัญดังกล่าว การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจะ
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและคุณภาพเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานครให้มี
ความพร้อมในการศึกษาในระดับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังด้าน 
การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 การอำนวยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็กท่ีมีประสิทธิภาพ การ
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ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชน และการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นต้น ท้ังนี้ต้องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัยท่ีมีภาวะผู้นำ มองเห็นความสำคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัย ส่งเสริมและพัฒนาครูระดับปฐมวัยให้เป็นครูมืออาชีพ สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นเข้า
มาร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ ให้กับเด็กปฐมวัย รว มถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ท้ังนี้การพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองโดยการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยท่ีถูกต้องตามหลักพัฒนาการ เพื่อให้การบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนดโดยการมีระบบประกับคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กร ท้องถิ่น 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เหล่านี้จะส่งผลให้เด็กปฐมวัยในอนาคตมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ี
ชัดเจนในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะมีความพร้อมในการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มี
ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน
เพิ่มข้ึนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 ท่ีสรุปไว้ว่า การศึกษาปฐมวัยสามารถจัดได้ในสถานศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งจะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสวาสฎิพร แสนคำ เรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคม
อาเซียน พบว่า อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน มีแนวโน้มความ
เป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก จำนวน 12 ด้าน ซึ่งมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก
ท่ีสุด จำนวน 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 2)ด้านหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 3) ด้านปรัชญา/วิสัยทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย 4) ด้านจุดหมาย การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย 5) ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 6) ด้านการจัดประสบการณ์ 7) ด้านส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ 8) ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ9) ด้านบทบาทพ่อแม่
ผู้ปกครอง ส่วนท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก จานวน 3 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการประเมิน
พัฒนาการ 2) ด้านบทบาทครูผู้สอน และ 3) ด้านคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในบริบทประชาคม
อาเซียน 



  145 

จากผลการวิจัยท้ัง 9 ด้าน สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ (1) 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองท่ีเหมาะ
กับอายุและวุฒิภาวะ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ในการบริหารการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นจำเป็นท่ีจะต้องจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพพัฒนาการของเด็ก 
และอายุของเด็กก็มีผลต่อการจัดประสบการณ์เนื่องจากการพัฒนาท้ัง 4 ด้านของเด็กนั้นมีความ
แตกต่างกันในแต่ละคน ครู/ครูพี่ เล้ียงจำเป็นต้องจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเด็ก ผู้บริหาร
สถานศึกษาก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเช่นการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการเรียนรู้ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ ใน สถานศึกษา (2) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้เคล่ือนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง
และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในระดับปฐมวัยนั้นเด็กจำเป็นต้องพัฒนาการโดยได้รับประสบการณ์ผ่านจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของ
ตนเอง เด็กต้องมีการเคล่ือนไหว เล่น ครู/ครูพี่เล้ียงเป็นผู้คอยดูแลและให้การสนับสนุนเด็กให้เกิด
พัฒนาการ (3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู/ครูพี่เล้ียงภายใต้
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ครู/ครูพี่
เล้ียงเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุดในช่วงวัยนี้ การพัฒนาการท่ีดีของเด็กนั้นจำเป็นต้องมาจากเกิด
ปฏิ สัมพันธ์ ท่ี ดีระหว่างเด็กและครู ซึ่งบรรยากาศในช้ันเรียนถ้ามีความเหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กแล้วเด็กจะมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย และส่งผลให้เด็กมีความสุขมี
ทัศนคติท่ีดีในการใช้ชีวิต (4) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายในวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ส่ือและเหล่งเรียนรู้เป็นส่ิงสำคัญสำหรับการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมคือการเรียนจากบริบทของตนเองและบริบทของสังคม
และวัฒนธรรมท่ีอยู่รอบตัวของเด็ก การรับรู้ของเด็กนั้นจำเป็นต้องให้มีการซึมซับ รับจากการเรียนรู้
บ่อย ๆ ซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความคงทนสามารถฝังลงในจิตใจของเด็กได้ดี (5) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการมีวินัย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้นั้น การส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีตามแบบไทย สอดแทรกทักษะการใช้ชีวิต
ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรมของไทยเรานั้นสามารถ
สอดแทรกให้กับเด็กในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีสามารถเปิดรับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ และอยู่ในวัยท่ีกำลังจดจำส่ิงท่ีอยู่รอบตนเอง ท้ังนี้ครู/ครูพี่เล้ียงและผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากท่ีจะเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัยท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็ก
อาศัยอยู่ (สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2560 :  2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัทนา  
ฉวนพยัคฆ์ ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถม ศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษาของครู ผู้สอนระดับปฐมวัย 
ประสบการณ์ในการสอน ขนาดของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน 
ได้แก่ (1) จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของวัยและพัฒนาการของเด็กมุ่งพัฒนาเด็ก 
(2) โรงเรียนควรจัดหาส่ือ อุปกรณ์ เครื่องเล่นให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนเด็ก (3) จัดกิจกรรม
ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (4) กิจกรรมท่ีหลากหลายให้เด็กได้ปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ (5) 
ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (6) ผู้สอนและผู้ปกครองมีการแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลณพัฒน์  พัฐธัญดรรัตน์ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การ
จัดการศึกษาปฐมวัย : นโยบายและการจัดการเชิงพุทธบูรณาการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
1) เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
เชิงพุทธบูรณาการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัย และ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนระดับปฐมวัยเป็น
การจัดประสบการณ์สำคัญ และส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาตามวัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง ตามลำดับขั้นของ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ แนวทางในการเตรียมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ต้องมีความเป็นกัลยาณมิตร พร้อมท่ีจะแนะนำสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็ก 
ในส่วนของการจัดกิจกรรมการศึกษา ประกอบด้วยในหน่วยของกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีใช้
ในชีวิตประจำวัน การประเมินผล ประเมินพฤติกรรมทางกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา โดยดู
ตามลำดับพัฒนาการและความสามารถของเด็กเน้นการประเมินตามสภาพจริง หลักธรรมท่ีใช้กับเด็ก 
ได้แก่ สัมมาทิฎฐิ ไตรสิกขา และปัญญา วุฒิธรรม โดยยึดหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนา ประสบการณ์ ในการรับรู้จากการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีโดย
พัฒนาในด้านศีลสิกขา สมาธิ ปัญญา 2) ด้านความตระหนักในความรับผิดชอบ ให้มีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาเด็ก 3) ด้านการรับความจริงต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในการพัฒนาการเรียนรู้ ตามนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย 4) ด้านการประยุกต์ใช้ เพื่อปรับแนวคิด วิธีการ กระบวนการในการส่งเสริม
การจัดการศึกษาพัฒนานโยบาย ท้ังการบูรณาการส่งเสริมประยุกต์หลักธรรมมาพัฒนาเด็ก 5) ด้าน
นวัตกรรม 

2. ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ 
(1) การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสามารถดำเนินการเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยโดยผ่านการบูรณาการ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สามารถส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ของ
เด็กปฐมวัย ครู/ครูพี่เล้ียงมีส่วนสำคัญในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
จำเป็นต้องสอดส่อง ติดตาม และให้คำแนะนำกับครู ในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โดยการออกแบบประสบการณ์นั้นจำเป็นต้องบูรณาการให้สอดคล้องกับพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็ก
ปฐมวัย (2) โรงเรียนมีการกำหนดสภาพท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวบ่งช้ีของการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า 
ในมาตรฐานของปฐมวัย และตัวบ่งช้ีของการศึกษาปฐมวัยมีการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ในตัวบ่งช้ีอยู่แล้ว โรงเรียนอาจมีการกำหนดสภาพท่ีพึงประสงค์เพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถท่ีต้องการส่งเสริมของโรงเรียนโดยอาจจะต้องพิจารณาจากบริบทและเป้าประสงค์ของ
โรงเรียน  (3) การออกแบบกำหนดเนื้อหา การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และสาระท่ี
ควรรู้สอดคล้องกับสภาพบริบท สังคมและวัฒนธรรมโดยรอบของเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การออกแบบเนื้อหาและการกำหนดหน่วยเรียน จำเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้อง
กับสภาพบริบทสังคมและวัฒนธรรมโดยรอบของเด็กปฐมวัยเนื่องด้วยเด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยท่ีรับ
ประสบการณ์จากส่ิงแวดล้อมรอบตัวและจดจำมาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ของตนเองต่อไป 
ดังนั้นครู/ครูพี่เล้ียงจำเป็นต้องออกแบบหน่วยเรียน/เนื้อหาให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมท่ีเด็กพบเห็น
หรือสภาพบริบทของสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กคุ้นเคยเพื่อให้เด็กสามารถเกิดความเข้าใจได้ง่าย (4) 
การจัดหาและผลิตส่ือประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็ก
ปฐมวัยได้เหมาะสมและมีความหลากหลาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การจัดหาส่ือและ
ผลิตส่ือประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั้น สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอาจให้การ
สนับสนุนในการจัดหาส่ือการเรียนรู้มาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยครู/ครูพี่เล้ียง ควร
เป็นผู้คัดเลือกส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้ออกแบบ
ขึ้น ครู/ครูผู้เล้ียง ผู้ท่ีใช้ส่ือต้องมีความเข้าใจและมีทักษะในการช้ือส่ือประกอบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีซื้อมาหรือเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีผลิตขึ้นเองแต่เพียงใช้
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ให้เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์ในนั้น ๆ  (5) การจัดทำรายงานผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและ
การเตรียมข้อมูลเพื่อการส่งต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ใน
การจัดทำผลพัฒนาการของเด็กเพื่อส่งต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ครู/ครูพี่เล้ียง เป็นบุคคลท่ีมี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการรายงานผล ดังนั้น ครู/ครูพี่เล้ียงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล
เพื่อท่ีจะสามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง ประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้ได้ผลท่ีถูกต้องส่งต่อเพื่อพัฒนาเด็กในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ในส่วนของมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในมาตรฐานท่ี 7 รักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยกำหนดตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 การดูแลรักษาธรรมชาติและ 7.2 มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทยซึ่งกำหนดให้นักเรียนได้เล่นตามบทบาทสมมติ การ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีอาศัยและประเพณีไทย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของมัทนา  ฉวนพยัคฆ์ ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษาของครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย ประสบการณ์ในการสอน ขนาดของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียน ได้แก่ (1) จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของวัยและพัฒนาการของ
เด็กมุ่งพัฒนาเด็ก (2) โรงเรียนควรจัดหาส่ือ อุปกรณ์ เครื่องเล่นให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวน
เด็ก (3) จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (4) กิจกรรมท่ีหลากหลายให้เด็กได้ปฏิบัติและ
เกิดการเรียนรู้ (5) ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (6) ผู้สอนและผู้ปกครองมีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

3. ด้านการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่  
(1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู/ครูพี่เล้ียงเกี่ยวการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างความความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการนิเทศการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็นต่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากความเข้าใจอันดีระหว่างผู้นิเทศกับผู้เข้ารับการนิเทศ รวมถึงความเข้าใจใน
จุดประสงค์ของการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เมื่อท้ังสองฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกันย่อม
ส่งเสริมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและเกิดพัฒนาการต่อเด็ก
ปฐมวัยมากขึ้น (2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่เล้ียงร่วมกันวางแผนท่ีชัดเจนของการนิเทศ การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ใน



  149 

กระบวนการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/ครูพี่เล้ียง ควรมีการ
พบปะร่วมกันเพื่อวางแผนในการนิเทศจะสามารถทำให้ ครู/ครูพี่ เล้ียงมีความมั่นใจในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย และยังเป็นการร่วมกันพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้นำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่เด็กๆได้มากขึ้น  (3) มีการ
กำหนดแนวทางการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางในการนิเทศการจัดประสบการณ์ในช้ันเรียน
นั้น เป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีต้องจัดให้มีเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของสถานศึกษา และควรมี
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริงของ
สถานศึกษา (4) การกำหนดระยะเวลาการนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู/ครูพี่
เล้ียงท่ีเหมาะสม  ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เวลาในการนิเทศนับว่า
เป็นส่วนสำคัญ สถานศึกษาควรกำหนดระยะเวลาในการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เหมาะสม ซึ่งควรกำหนดลงในปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน (5) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู/ครูพี่
เล้ียงร่วมกันสรุปผลการนิเทศและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เมื่อทำการนิเทศเสร็จส้ินแล้ว 
สถานศึกษาควรนำผลท่ีได้มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ในส่วนของการกำกับ ติดตาม 
ประเมินและรายงาน กำหนดให้การดำเนินการท่ีเป็นระบบเครือข่าย ครอบคลุมท้ังหน่วยงานภายใน
และภายนอกในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ และมีการรายงานผล
จากทุกระดับให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนท่ัวไปทราบ 

4. ด้านการสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 5 แนวทาง 
ได้แก่ (1) การสนับสนุนการจัดหาส่ือการเรียนการสอนเพื่อให้ครู/ครูพี่เล้ียงใช้ประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างพอเพียงและหลากหลาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องสนับสนุนการจัดหาส่ือการเรียนการ
สอนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสานศึกษาเพื่อให้ครู/ครูพี่เล้ียง สามารถมีส่ือการเรียนและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ (2) การสนับสนุนปัจจัยท่ีจำเป็นให้กับครู/ครูพี่เล้ียงท่ี
คิดค้นหรือสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ในการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความจำเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนาการจัดประสบการเรียนรู้แก่เด็ก โดยอาจจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
โดยตรงหรือการจัดโครงการหรือกิจกรรมในสถานศึกษาเพื่อกระตุ้นให้ครู/ครูพี่เล้ียง มีความต้องการท่ี
จะคิดค้น หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (3) โรงเรียนมีการจัด
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สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีย่อมส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กดังนั้นเป็นหน้าท่ี
ของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน การจัดสวนวิชาการ การจัดมุมส่งเสริมประสบการณ์ เป็นต้น  (4) ส่งเสริมการสำรวจแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างพอเพียง ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า นอกจากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีโรงเรียนได้
พัฒนาขึ้นแล้ว ควรส่งเสริมให้ครูสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
สภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีอยู่ในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาได้  (5) โรงเรียนควรมีการ
ดำเนินการรวบรวมส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การดำเนินการจัดทำสารสนเทศแหล่งเรียนภายใน/
ภายนอกสถานศึกษา นั้น จะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็กได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้พิจารณาการ
จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความสำคัญต่อเด็ก 
เนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจท่ีจะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลองและต้องการสัมผัสกับส่ิงแวดล้อม
รอบๆตัว ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเข้าใจยากเปล่ียนเป็นรูปธรรมท่ี
เด็กเข้าใจง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนา  ฉวนพยัคฆ์ ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำแนกตามสาขาท่ีจบ
การศึกษาของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประสบการณ์ในการสอน ขนาดของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน ได้แก่ (1) จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของวัย
และพัฒนาการของเด็กมุ่งพัฒนาเด็ก (2) โรงเรียนควรจัดหาส่ือ อุปกรณ์ เครื่องเล่นให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อจำนวนเด็ก (3) จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (4) กิจกรรมท่ีหลากหลาย
ให้เด็กได้ปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ (5) ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (6) ผู้สอน
และผู้ปกครองมีการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กสอดคล้องกับงานวิจัยของสวาสฎิพร แสนคำ ได้
ทำการศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน พบว่าภาครัฐ ได้
กำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การส่งเสริม
บทบาทของครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานมี
มาตรการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาอาเซียน และ ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอนาคตภาพการจัดการศึกษา
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ปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก จำนวน 
12 ด้าน ซึ่งมีแนวโน้มความเป็น ไปได้ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแนวคิดทฤษฏี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 2) ด้านหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ด้านปรัชญา /วิสัยทัศน์ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 4) ด้านจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
6) ด้านการจัดประสบการณ์  7) ด้าน ส่ือและแหล่งเรียนรู้  8 ) ด้านการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ9) ด้านบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนท่ีมีแนวโน้มความเป็นไป
ได้ในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการประเมินพัฒนาการ 2) ด้านบทบาทครูผู้สอน และ3) 
ด้านคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน  

5. ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กที่สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  (1) การกำหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 ด้านท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง 
4 ด้าน มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก หากสถานศึกษาต้องการให้เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา
สามารถเพิ่มในส่วนท่ีต้องการในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ (2) การกำหนดวิธีการวัดและเครื่องมือ
การวัดและประเมินประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี
และสภาพท่ีพึงประสงค์ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การกำหนด
วิธีการวัดและเครื่องมือการวัดและประเมินประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางไว้
อย่าง กว้าง ๆ แล้ว สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สามารถท่ีจะกำหนดวิธีการท่ี
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตามสภาพจริงได้ (3) การกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินพัฒนาการและ
ระดับคุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  สถานศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ตาม
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา (4) การกำหนดแนวทางการสรุปผลการประเมินพัฒนาการ ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  การกำหนดแนวทางในการสรุปผลการประเมิน
พัฒนาการนั้นควรให้ครูปฐมวัยท่ีอยู่ใกล้ชัดกับเด็กดำเนินการประเมินโดยใช้เกณฑ์จากการประชุม
กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีได้สรุปไว้ (5) การกำหนดแนวทางการรายงาน
ผลการประเมินพัฒนาการ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การรายงาน
การประเมินพัฒนาการของเด็กควรทำทุกเดือนโดยครูท่ีทำหน้าท่ีดูแลเด็กปฐมวัยเป็นผู้ประเมินแล้ว
นำเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับรองผลการประเมินทุกครั้ง ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ในการประเมินพัฒนาการโดยยึดหลัก 1) วางกรอบการประเมินอย่างเป็นระบบ 2) 
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ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 3) ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง
ตลอดปีและ 4) ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวัน (สำนักงานวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา.2560:43) สอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนา  ฉวนพยัคฆ์ ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำแนกตาม
สาขาท่ีจบการศึกษาของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประสบการณ์ในการสอน ขนาดของโรงเรียน และเพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน ได้แก่ (1) จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของวัยและพัฒนาการของเด็กมุ่งพัฒนาเด็ก (2) โรงเรียนควรจัดหาส่ือ อุปกรณ์ เครื่องเล่นให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนเด็ก (3) จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (4) กิจกรรมท่ี
หลากหลายให้เด็กได้ปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ (5) ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
(6) ผู้สอนและผู้ปกครองมีการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

6. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้  ประกอบไปด้วย 5 
ประเด็น ได้แก่ (1) ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้ครู/ครูพี่เล้ียงได้ร่วมประชุม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน ถ้า
ทำอย่างรอบคอบแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถของตนในด้านการวิจัยเพื่อท่ีจะสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยต่อไป  (2) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียงศึกษาข้อมูลของเด็กและ
วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า สถานศึกษา
จำเป็นต้องส่งเสริมให้ครู/พี่เล้ียงศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เนื่องจากเด็กแต่ละ
คนมีความสนใจและความถนัดท่ีแตกต่างกันไป พัฒนาการในแต่ละด้านของแต่ละคนมีความแตกต่าง
กัน การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลทำให้ครูสามารถรู้จักเด็กได้มากขึ้นและจะสามารถประเมิน
พัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้องมากท่ีสุด การเข้าใจถึงความต้องการในการพัฒนาของเด็กแต่ละตน
มีความสำคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไปในทิศทางท่ีเหมาะสม (3) 
การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียงนำปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กมาเป็นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ครูนำปัญหาการเรียนรู้ของเด็กมาทำการวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเสริมแรงให้กับครูในการปรับปรุง
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พฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (4) การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงาน
จากการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การเผยแพร่
ผลงานจากการวิจัยในช้ันเรียนนั้นเป็นการขยายผลสามารถเทียบเคียงในการแก้ไขปัญหาของเด็กได้ 
จะช่วยให้การทำงานของครูมีความสะดวกมากขึ้นและสามารถเป็นแนวทางหรือแนวคิดใหม่ๆในการ
แก้ไขปัญหาในช้ันเรียนให้กับเด็กได้ (5) สถานศึกษาให้การสนับสนุนให้นำข้อมูลจากผลการวิจัย
สะท้อนกลับไปยังผู้ปกครองของเด็กเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การนำผลการวิจัยสะท้อนกลับไปยังผู้ปกครองนั้น
เป็นการดำเนินการท่ีเหมาะสมเนื่องจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นไม่ได้จำกัด
เพียงแต่การจัดในโรงเรียนเท่านั้น ความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นส่ิงสำคัญในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้สำหรับเด็ก ผู้ปกครองเมื่อได้รับผลสะท้อนจากการวิจัยจะทำให้มีความเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้น 
ไม่เป็นเป็นการมอบภาระในการจัดประสบการณ์ให้แต่เพียงโรงเรียนเท่านั้น จะเป็นการทำงาน
ประสานกันระหว่างโรงเรียน บ้าน และ ชุมชน จะทำให้พัฒนาการของเด็กสามารถพัฒนาตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ได้  

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร  ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การกำหนดนโยบาย
หรือแนวทางของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครู/ครูพี่เล้ียงตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ี
เน้นเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เห็นว่าการกำหนดในโยบายจาก
ต้นสังกัดในการพัฒนาครูตามแนวทางท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญเป็นเรื่องท่ีจำเป็นต้องทำเพื่อการพัฒนาครู
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้นย่อมส่งผลให้
เด็กมีพัฒนาการได้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร (2) การกำหนดเป้าหมายและรูปแบบการให้
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู/ครูพี่ เล้ียงไปสู่การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้บริหารควรกระตุ้นครู/ครูพี่เล้ียง ในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กโดยอาจกำหนดรูปแบบของการเสริมแรงและให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา อาจจะให้
รางวัลส่งเสริมกำลังใจ เป็นต้น (3) การจัดกิจกรรมพัฒนาครู/ครูผู้เล้ียงอย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อให้
เกิดผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างท่ีดี ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การ
จัดกิจกรรมพัฒนาเป็นแนวทางหนึ่งท่ีครู/ครูพี่เล้ียงได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดแรงบันดาลใจ 
หรือ การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กได้ (4)การกระตุ้นให้ครู/ครูพี่เล้ียงแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วย
วิธีการและจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
การเรียนด้วยตนเองเป็นส่ิงสำคัญในการพัฒนาอาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู/ครูพี่
เล้ียงมีการแสวงหาความรู้ วิธีการใหม่ ๆ มาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
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สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2561 : 142) ได้พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้สอนและ
บุคลากรปฐมวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีความสำคัญมากในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย เพราะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ผู้สอนสามารถนำหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
(1) การสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เกิด
การเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนั้น ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับ
จากผู้ปกครองและชุมชนแล้ว ย่อมไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจำเป็นต้องบริหารงานโดยได้รับความเช่ือมั่นจากผู้ปกครองและชุมชนทำให้ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ  (2) การประสานงานกับผู้ปกครอง
และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้อง เชิญชุมชนและ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย โดยอาจจะเชิญในลักษณะการเป็นตัวแทนเข้า
มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน หรือเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพื่อให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ ต่อ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
(3) การส่งเสริมให้ครู/ครูพี่เล้ียงเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน
เกี่ยวกับการดูแลเด็กซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ในการทำงานร่วมกับ
ผู้ปกครอง ครู/และครูพี่เล้ียง ต้องพบปะกับผู้ปกครองของเด็กอย่างใกล้ชิด การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
ความสามารถในการส่ือสารเป็นส่ิงสำคัญ ครู/ครูพี่เล้ียงอาจให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครองและผู้ปกครองอาจจะแลกเปล่ียนข้อมูลของเด็กเพื่อให้ครูสามารถเข้าใจเด็กได้
มากขึ้น  (4) การส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อ
ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า ครู/ครูพี่เล้ียงมีการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตลอดเวลาท่ีเด็กมาอยู่ท่ี
โรงเรียน ส่วนผู้ปกครองนั้นเป็น ผู้ท่ีดูแลเด็กท่ีบ้าน ซึ่งในวัยของปฐมวัยนั้นการดูแลเพื่อพัฒนา
พัฒนาการของเด็กนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อท่ีจะสามารถนำมาวิเคราะห์และจัดแผนการพัฒนาให้กับ
เด็กได้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานเพื่อร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็ก (5) การรายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กต่อผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า การรายงานพัฒนาการและผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นั้น ครู/ครูพี่เล้ียงจำเป็นต้องมีการ
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ส่ือสารกับผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลาถึงการพัฒนาของเด็ก จำเป็นต้องมีการรายงานให้กับผู้ปกครองและ
ชุมชน ทราบเป็นระยะๆ ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในส่วนของการจัด
ประสบการณ์ กำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมท้ัง
การวางแผน การสนับสนุนส่ือ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 
(สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2560  : 40) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ  
วนิชวัฒนวรชัย ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนปฐมวัย ภายหลังการใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม ครูผู้สอนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนำรูปแบบไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจต่อ ต่อรูปแบบจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฟนทุสโซ (Fantuzzo.) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการศึกษา
ระดับปฐมวัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาระดับปฐมวัย มี 3 ลักษณะคือการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ีบ้าน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนและการเข้าประชุมของโรงเรียนสำหรับ
ผู้ปกครองท่ีเข้ามามีส่วนร่วม พบว่าผู้ปกครองท่ีมีการศึกษาสูงจะมีส่วนร่วมในการศึกษาระดับปฐมวัย
มากกว่าผู้ปกครองท่ีมีการศึกษาน้อย ผู้ปกครองท่ีติดต่อกับโรงเรียนในระดับสูงไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาของเด็กและสอดคล้องกับงานวิจัยของสกุณา ชนะศึก.
ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาระดับความพึง
พอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 2) ศึกษาข้อเสนอแนะของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านบุคลากรและบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ควรให้มี
การบริหารจัดการจัดสรรอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กเล็กอย่างเพียงพอ 2) ด้านวิชาการ
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากของกิจกรรมหลักสูตร คือการประเมินพัฒนาการของเด็กเล็กท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมท้ังมีการรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ 
3) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนอยู่ในระดับมาก คือ ครูเล็ก/ผู้ดูแลเด็ก ช่วยเหลือ
และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในกรณีเกิดปัญหากับเด็ก และชุมชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลด้าน
โภชนาการ และ 4) ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ความสะอาดปลอดภัยของอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียน
และการจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
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9. ด้านการสนับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
(1) การจัดโครงสร้างการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ในการจัดโครงสร้างการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างเป็นระบบนั้นจะเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาในการบริหารงาน ควรมีการจัดโครงสร้างในการ
บริหารงานให้มีความชัดเจน ผู้บริหารควรมีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การกำหนดนโยบายและแผนมีความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ 
จะช่วยส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาเกิดพัฒนาการท่ีดีต่อตัวเด็กได้อย่างชัดเจน   
(2) การกำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องนั้นมีส่วนสำคัญในการทำงาน การกำหนดบทบาทหน้าท่ีในการทำงานนั้นจะสามารถทำ
ให้การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีได้วางไว้ สามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ บุคลากรท่ีรับผิดชอบ มี
ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับงาน  (3) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์และสภาพ
บริบทสังคมและศิลปวัฒนธรรมซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  การ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพ
ท่ีพึงประสงค์และสภาพบริบทสังคมและวัฒนธรรมนั้น มีความสำคัญ ท้ังนี้เพราะในการพัฒนา การ
บริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั้น มีความจำเป็นต้องกำหนดกรอบของหลักสูตรของ
สถานศึกษา ตัวบ่งช้ีต่างให้สอดคล้องกับความต้องการส่งเสริมให้เห็นในพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  (4) 
การกำหนดแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความจำเป็นต้องกำหนด
แนวทางในการ นิเทศ กำกับ ติดตาม เป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง (5) การส่งเสริม สนับสนุนเอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย คู่มือและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ครู/ครูพี่เล้ียง
สามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า การส่งเสริมการสนับสนุนเอกสารต่าง ๆ จะเป็นแนวทางให้ครู/ครูพี่เล้ียงสามารถ
ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการดำเนินการท่ี
ชัดเจน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วสุกฤต สุวรรณเทน ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย : ปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่า  คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญาหรือความมุ่งมั่นในการพัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน 2) ด้านคุณภาพประสิทธิภาพในการบริหารงาน 3) ด้านคุณภาพการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 4) ด้านคุณภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และ5) ด้านความพึงพอใจในการ
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ทำงาน ส่วนปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหาร วัดได้จาก การส่ือสารแนวทางการปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกัน การกำกับ
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพและการเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง 
2) สมรรถนะขององค์การ วัดได้จาก การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศาสตร์ คว ามรู้
ความสามารถของบุคลากร การจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม การสรรหาและจัดทรัพยากรการ
เรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 3) บรรยากาศของโรงเรียน วัดได้จาก 
บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน บุคลากรต้ังความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสูง การเปิดโอกาส
ให้ร่วมตัดสินใจ การให้ความเป็นกันเองไว้วางใจกันการจัดระบบการจูงใจ และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และ 4) การบริหารจัดการเรียนรู้ วัดได้จาก การบริหารหลักสูตร การบริหารจัดการเรียน
การสอน การบริหารการวัดผลประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  

การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยของกรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  ท้ังนี้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคตให้มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะท่ีชัดเจนในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะมีความพร้อมในการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาต่อไป จึงควรให้ความสำคัญในองค์ประกอบท้ัง 9 ด้านดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของกรุงเทพมหานครในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะ 2 2561-2565 
ในการเป็นมหานครสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการวิจัยดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนาการ
จัดประประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญและตรงตามแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

2. ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ในการอำนวยการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก มีการพัฒนาครบถ้วนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาโดยมีการบูรณาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวบ่งช้ีของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

3. ด้านการนิเทศ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สถานศึกษาจำเป็นต้องสร้างความ
ตระหนัก วางแผน กำหนดแนวทาง และกำหนดกรอบเวลาในการนิเทศการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เหมาะสม และ  นิเทศการใช้งานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ชัดเจนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4. ด้านการสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนควรจัดทำข้อมูล 
ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ได้ใช้
ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ในชุมชน และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 

5. ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ควรมีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้
ครบถ้วน และ สอดแทรกในการประเมินพัฒนาการอยู่ในทุกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำหรับเด็กโดยครูเป็นผู้ประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน 

6. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ โรงเรียนควรส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ พร้องท้ังสนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัย
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาต้องเน้นการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งสู่การพัฒนาท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
โรงเรียนต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด  
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8. ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน  ควรมอบหมายให้มีบุคลากรท่ีทำ
หน้าท่ีประสานงานกับผู้ปกครอง ควรจัดให้มีช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาในการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

9. ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนมีแผนการดำเนินการท่ีชัดเจน 
มีโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาเด็ก ให้กับครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ 
 2. ควรศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า 
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9. นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ  ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ดร.วิภา  ทองหงำ   ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนรุง่เรืองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตบางนา 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มศึกษานิเทศก์ 
5. นางบุปผาศิริ  ไชยมงคล  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

6. นางสาวลักคะณา  เสโนฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

7. พันจ่าเอกสมยศ  คำนึงผล  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
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8. นางสาวชลากร เจริญผล  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา 

       กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบนัที่จัดการศึกษาปฐมวัย 

5. ผศ.ดร.นิตยา  ศรีมกุฏพันธ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี 
6. ผศ.ยุวรัตน์  จงใจรักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
7. รศ.ดร.อรวรรณ  ชัยถมยา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
8. ผศ.ดร.ขนิษฐา  ศรีตะวัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มหัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
5. นางสุจิน  เทียนไพร   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนปลูกจิต  สำนักงานเขตปทุมวัน 
6. นางพัฒนรินทร์  คำพุฒ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดคลองเตย  สำนักงานเขตคลองเตย 
7. นางกนกทิพย์  เล่ห์บ้านเกาะ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ์)   
สำนักงานเขตบางแค 

8. นางสุชาดา  เสกธีระ   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร สำนักงานเขตดุสิต 

 
  



  173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบสัมภาษณ์การวิจัย 
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เครื่องมือการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสรา้ง 
เรื่อง การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

ตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของนกัเรียน โรงเรียนสงักัดกรงุเทพมหานคร 
Management of Learning Experiences  Provision in accordance with Early 
Childhood Curriculum B.E. 2560 of School under Bangkok Metropolitan 

Administration 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วัตถุประสงค์  เพื่อเพื่อทราบการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
คำช้ีแจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน 

การรวบรวมข้อมูลสำหรับวิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” การวิจัย
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยอนาคตโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำไปสังเคราะห์เพื่อ
สร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 ต่อไป 

 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผูใ้ห้ข้อมูล  
 ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ในครั้งเป็นนี ้เป็นอย่าง
ดี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้  
                                                                 
 
                                                           วา่ที่ร้อยตรีกิติชัย  วงศ์ศลิปกุล 
         นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้ข้อมูล 
 
1. ช่ือ……………………..............……………….…….นามสกุล…………………..…......……………………………………  
2. ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา………………………………………………………............................. 

ปริญญาโท สาขา………………………………………………………............................. 
ปริญญาเอก สาขา………………………………………………………........................... 
อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
3. ตำแหน่ง............................................................................................................................................. 
4. สถานท่ีทำงาน.................................................................................................................................... 
5. เบอร์โทรศัพท์..............................................อีเมล (E-mail)………………………………………………………. 
6. ผลงานดีเด่น....................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
1. การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.ข้อเสนอแนะการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

***ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ในครั้งนี้***  

ว่าท่ีร้อยตรีกิติชัย  วงศ์ศิลปกุล มือถือ 08 3542 1466  E-mail: naibank2@gmail.com 
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ภาคผนวก ง  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถามการวิจัยอนาคต รอบที่ 2 
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แบบสอบถามการวิจัยอนาคต รอบที่ 2 
เรื่อง การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
Management of Learning Experiences Provision in accordance with 

Early Childhood Curriculum B.E. 2560 of School under 
Bangkok Metropolitan Administration 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

_________________________________________________________________________ 

คำช้ีแจง  

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถาม เพื่อทราบเกี่ยวกับการบริหารการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูล

ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลท่ีเหมาะสมกับการบริหารการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวั ย พ .ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ซึ่งนำไปสู่การเป็นแนวทางในการพัฒนา การศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต่อไป 

 

 ผู้วิ จัยขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาให้ เห็นโดยวิธีทำเครื่องหมาย √ ในช่องระดับ 

ความเห็น และขอท่านได้โปรดตอบข้อคำถามให้ครบทุกข้อ จำนวน 49 ข้อ แต่ละข้อเป็นแบบสอบถาม 

แบบประเมินค่า ข้อมูลจากการตอบคำถามของท่านจะนำเสนอในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ ตัว

ท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้สำหรับความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 

ว่าท่ีร้อยตรีกิติชัย  วงศ์ศิลปกุล 

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 เกณฑ์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในข้อความแต่ละข้อ แสดงค่าคะแนนแทนระดับความ 

คิดเห็นของท่าน ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น    ความหมาย 

1     เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

2     เห็นด้วยน้อย 

3     เห็นด้วยปานกลาง 

4     เห็นด้วยมาก 

5     เห็นด้วยมากท่ีสุด 
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คำชี้แจง  โปรดพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดของแบบประเมินแต่ละข้อและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

1 2 3 4 5 

1.) ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจิตวิทยา

พัฒนาการและการทำงานของสมองท่ีเหมาะกับอายุและวุฒิ
ภาวะ 

     

2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้
เคล่ือนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลองและคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

     

3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
และครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงภายใต้สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

     

4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยตามบริบท
สังคมและวัฒนธรรม 

     

5. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี ทักษะ
การใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการมีวินัย 

     

2.) ด้านการอำนวยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
1. การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสามารถ

ดำเนินการตามแผนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

1 2 3 4 5 

2. การกำหนดสภาพท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวบ่งช้ี 

     

3. การเลือกเนื้อหา สาระการเรียนรู้และสาระท่ีควรรู้
สอดคล้องกับสภาพบริบทสังคม วัฒนธรรมโดยรอบของ
เด็กปฐมวัย 

     

4. การจัดหาและผลิตส่ือประกอบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยได้
เหมาะสมและหลากหลาย 

     

5. การจัดทำรายงานผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการ
เตรียมข้อมูลเพื่อการส่งต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

     

3.) ด้านการนิเทศ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญ

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่
เล้ียงเกี่ยวกับการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

     

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงร่วมกัน
วางแผนท่ีชัดเจนของการนิเทศการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้

     

3. การกำหนดแนวทางการนิเทศการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

4. การกำหนดระยะเวลาการนิเทศการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงท่ีเหมาะสม 

     

5. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงร่วมกัน
สรุปผลการนิเทศและนำผลการนิเทศการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ครั้งต่อไป 
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4.) ด้านการสนับสนุนการใช้สือ่การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้      
1. การจัดหาส่ือการเรียนการสอนเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่ 

เล้ียงใช้ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
พอเพียงและหลากหลาย 

     

2. การสนับสนุนปัจจัยท่ีจำเป็นให้กับครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงท่ี
คิดค้นหรือสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

     

3. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้      
4. การสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่ง

ค้นคว้าและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างพอเพียง 
     

5. การรวบรวมส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

     

5.) ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     

1. การกำหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ท้ัง 4 ด้านท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ 

     

2. การกำหนดวิธีการวัดและเครื่องมือการวัดและประเมิน
ประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ 

     

3. การกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินพัฒนาการและระดับ
คุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ 

     

4. การกำหนดแนวทางการสรุปผลการประเมินพัฒนาการ      
5. การกำหนดแนวทางการรายงานผลการประเมินพฒันาการ      
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6.) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การการ
เรียนรู้ 

     

1. การสนับสนุนให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงได้ร่วมประชุม 
สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวจัิยเพื่อ
พัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

     

2. การส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงศึกษาข้อมูลของเด็ก
และวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 

     

3. การส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงนำปัญหาทางการ
เรียนรู้ของเด็กมาเป็นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาโดย 
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

     

4. การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานจากการวิจัยในช้ัน
เรียน 

     

5. การสนับสนุนให้นำข้อมูลจากผลการวิจัยสะท้อนกลับไปยัง
ผู้ปกครองของเด็ก 

     

7.) ด้านการพัฒนาบุคลากร      
1. การกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาครผูู้ดูแลเด็ก/

ครูพี่เล้ียงตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

     

2. การกำหนดเป้าหมายและรูปแบบการให้กำลังใจแก่ครูผู้ดูแล
เด็ก/ครูพี่เล้ียงไปสู่การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้เล้ียงอย่าง
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างท่ี
ดี 

     

4. การกระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองด้วยวิธีการและจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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8.) ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน      
1. การสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มความสามารถ 

     

2. การประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

3. การส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงเข้าไปมีส่วน
ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน
เกี่ยวกับการดูแลเด็ก 

     

4. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

5. การรายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กต่อผู้ปกครองและชุมชน 

     

9.) ด้านการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
1. การจัดโครงสร้างการบริหารการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
     

2. การกำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

     

3. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึง
ประสงค์และสภาพบริบทสังคมและวัฒนธรรม 

     

4. การกำหนดแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 
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5. การส่งเสริม สนับสนุนเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
คู่มือและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เล้ียงสามารถนำไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

     

 
 
      ลงช่ือ..................................................ผู้ประเมิน 
         (.............................................................) 
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